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پر مهرش در سردترین دوران،تسلی بخش جانهاست
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همه کسانی که در راه علم آموزی مشوق من بوده اند
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معلمانی که دانش اندکم را مدیون آن ها هستم

سپاس و قدردانی:
سپاس و حمد پروردگار را که توان اندیشیدن به ما عطا فرمود.اکنون که در این مقطع از
تحصیالت به درجه کارشناسی ارشد نائل آمدهام بر خود الزم میدانم از کسانی که مرا در
این مسیر یاری نموده اند تشکر و قدر دانی نمایم.از معلمانی که مرابا الفبای علم آشنا
نمودند وبه من قدرت تفکر وتعمق آموختند.
از اساتید دوره کارشناسی ارشد علی الخصوص دکتر مروی

به پاس راهنماییهای

بیدریغشان و دکتر خسروی که به عنوان اساتید راهنما و مشاور همکاری نزدیکی با بنده
داشته ومرا از نظرات سودمندشان بهره مند ساختند کمال تشکر و سپاس را دارم .

چکیده:
تشخیص خودکار زبان فرایندی است که طی آن سیستم ،زبان مربوط به گفتار دیجیتال شده را
تشخیص میدهد .در واقع وظیفهی اصلی شناسایی زبان شناسایی دقیق و سریع زبان گفتاری است .یکی
از مسائلی که میتواند به ارتباط بین مردم نواحی مختلف کمک کند و کاربردهای مختلفی در امور
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اهمیت ویژهای برخوردار است.
در این پایاننامه از روشهای مختلف استخراج ویژگی و کالسهبندی جهت بهبود دقت سیستم
شناسایی زبان استفاده شده است .عملکرد هرکدام با یکدیگر مقایسه و در آخر این نتایج با نتایج بدست
آمده در مقاالت دیگر مقایسه شده اند .دیتا بیس مورد استفاده در این پایاننامه  OGI-TSمیباشد.
نمونههای صوتی این دیتابیس که  99زبان گوناگون را شامل میشود دارای مدت زمانی بین  3تا 54ثانیه
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زبانها ،به صورت دو ،چهار و شش تایی با یکدیگر مقایسه شدهاند .با استفاده از ویژگیهای سطح پایین
صوتی ،یعنی ویژگیهای آکوستیکی که شامل روشهای  PLP ,LPC ,MFCCو تبدیل فوریهی بسل
میشود ویژگیهای مورد نظر استخراج شده و با کالسهبندهای مختلف آزمایش شدهاند.نتایج آزمایشگاهی
بیانگر آن است که روش تبدیل فوریهی بسل که به عنوان یک روش جدید استخراج ویژگی در تشخیص
زبان مورد استفاده قرار گرفت باالتر از روش  LPCعمل میکند و همینطور دقت نزدیکی نسبت به بقیهی
روشها دارد .کالسه بندهای مورد استفاده در این پایاننامه ،شبکههای  RBF ،MLPو شبکهی عصبی
جدید  WRBFاست .مشاهده میشود که استفاده از شبکهی  RBFو  WRBFبهبود قابل توجهی در دقت

سیستم به وجود میآورد .همچنین روش  SDCنیز بر روی روشهای استخراج ویژگی ،اعمال شده که
سبب بهبود درصد صحت سیستم میشود.
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فصل اول

مقدمه

-1مقدمه
 1-1زبان
زبان یکی از مهمترین ابزارها برای برقراری ارتباط میان انسانهاست .طبق محاسبهای که زبانشناسان
در سال  2111کردند ،در دنیا بیش از ششهزار زبان وجود دارد که اکثر آنها را دههزار نفر یا کمتر بکار
می برند .از دیدگاه زبان شناسی دو شیوه در دسته بندی زبان مرسوم است[:]9
 شیوهی وابسته به گونهشناسی :در این شیوه ،زبانها بر پایه ساختارشان دستهبندی میشوند .به
عنوان مثال ،در زبانهای چینی و انگلیسی از واژهپردازی "فاعل-فعل-مفعول" پیروی میکنند که
باعث میشود این دو زبان از این حیث در یک گروه قرار گیرند[.]9
 شیوهی زادگانی :این شیوه بسیار دشوارتر و پیچیدهتر و علمیتر از روش وابسته به گونهشناسی
است .در واقع این شیوه ،زبانها را بر پایهی تاریخی دستهبندی می کند .در شیوهی زادگانی،
بعضی دانشها مانند باستانشناسی ،تاریخ ،مردمشناسی و ...توسط زبانشناسان به خدمت گرفته
میشوند[.]9
زبانهای مختلف یک وجه اشتراک با یکدیگر دارند و آن اشتراک چیزی نیست جز این که همگی
آنها از کنار هم قرار گرفتن یک سری آواها بوجود میآیندکه مجموعهی آواها و نحوهی قرارگیری آنها
در کنار یکدیگر و خصوصیات نوایی نظیر آهنگ و ریتم از یک زبان به زبان دیگر متفاوت است.

 2-1تشخیص خودکار زبان
تشخیص خودکار زبان 9فرایندی است که طی آن سیستم ،زبان مربوط به گفتار دیجیتال شده را
تشخیص میدهد .در واقع وظیفهی اصلی شناسایی زبان ،(LID)2شناسایی دقیق و سریع زبان گفتاری
است[2و .]3معموال انسانها دقیقترین سیستمهای شناسایی زبان در جهان هستند .عموما انسانها با یک
تمرین کوتاه مدت با شنیدن تنها چند ثانیه از مکالمه قادر به شناسایی زبان مربوطه هستند[5و .]4حتی
در صورتی که زبانی برای آنها ناآشنا باشد ،قادرند مبتنی بر تشابهات با زبانهایی که قبال از آنها شناخت
دارند قضاوت درستی از نوع زبان مورد نظر داشته باشند .فرایند شناسایی خودکار زبان که به وسیلهی
ماشین انجام میشود فواید زیادی دارد .بعضی از این فواید شامل کاهش هزینهها و دورههای آموزش
کوتاهتر میباشد.
با زیاد شدن ارتباطات اجتماعی و اقتصادی و غیره نیاز به سیستمهای تشخیص زبان محسوستر
میشود .نیاز به سیستمهایی از این دست را میتوان با مثالهایی از قبیل رزرو هتل ،ترتیب دادن یک
جلسه ،گرفتن اطالعات آب و هوا و ترافیک و راه برای سفر معرفی کرد .گرفتن این اطالعات برای
گویندگان غیر بومی میتواند دشوار باشد .در صورتیکه شرکتهای مخابراتی و تلفنهای گویا مجهز به
سیستمهای تشخیص زبان گوینده باشند ،میتوانند خدمات مربوطه را به صورت آسانتری ارائه کنند .این
در حالی است که نیاز به تجهیز سیستمهای تشخیص زبان در شرایط بحرانی نمود بیشتری پیدا میکند.
موارد زیادی گزارش شده است که متصدیان اورژانس قادر به فهمیدن زبان فرد مضطربی که پشت تلفن
است ،نیستند که در این موارد تشخیص سریع زبان و ترجمهی آن حتی میتواند باعث نجات زندگی فرد
شود .در امر سرویسدهی شناسایی زبانها ،در صورتیکه تعداد زبانها زیاد باشد ،مسلما تعداد افراد زیادی
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برای شناسایی درست این زبانها نیاز میباشد ،در حالیکه سیستمهای شناسایی زبان با یک بار آموزش
به طور همزمان بر روی چندین ماشین جواب میگیرند .بنابراین نیاز به سیستم شناسایی زبان ایدهآلی
داریم که بتواند با دقت لحظه به لحظه نسبت به اطالعات گفتار و ویژگیهای برجسته گویشها و لهجهها،
زبان مورد نظر را از میان خیل عظیمی از زبانها شناسایی کند[ .]2میتوان کاربردهای تشخیص زبان را
در دو دسته کلی تقسیم بندی کرد .پیشپردازش برای سیستمهای ماشینی و پیشپردازش برای
شنوندگان انسانی[ .]3به عنوان مثال در مرکز مخابراتی کشور سنگاپور که دارای چهار زبان رسمی است،
سیستم بازیابی اطالعات چندزبانه که توسط صدا کنترل می شود ،مورد استفاده قرار میگیرد .سیستم
باید توانایی این را داشته باشد که اگر از گفتار به عنوان ورودی استفاده شود ،زبان گوینده را قبل یا در
هنگام دریافت دستورات گفتاری تشخیص دهد .تعیین زبان در حین تشخیص ،تعداد زیادی بازشناس
گفتار را می طلبد(برای هر زبان یک بازشناس) که به طور موازی اجرا شوند .از آنجاییکه در بعضی موارد
نیاز به پشتیبانی بیش از چهار زبان است ،هزینهی تهیهی سخت افزار چنین سیستمی بسیار باالست .راه
حل سادهتر این است که قبل از بازشناسی گفتار ،فرایند تشخیص زبان انجام شود .در این صورت سیستم
تشخیص زبان بعضی از زبانهایی را که احتمال کمتری میرود که زبان مربوطه میباشد را حذف میکند
و در نتیجه تعداد کمتری از زبانها که احتمال باالتری نسبت به بقیه دارند را بر روی سختافزار بار
گذاری کرده و اجرا میکند[.]3
در فرایند شناسایی زبان ،ویژگیهای گفتار را میتوان به دو سطح عمده تقسم کرد :سطح گویش
و سطح لغات ،که ویژگیهای گویش خود شامل صوتشناسی ،آواشناسی و واجآرایی و همینطور علم
عروضی است که میتواند از گفتار خام بدست آید .در حالیکه مهمترین تفاوت در سطح لغت این است که
آنها از کلمات گوناگون استفاده میکنند(دایرهی لغات گوناگون) .هر زبان کلمات اصلی مربوط به فرهنگ

لغت و در نتیجه ویژگیهای سطح لغت ،شامل ریختشناسی ،علم نحو و اطالعات گرامری مربوط به
خودش را دارد.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،برای تشخیص خودکار زبان نیاز به سیتمی دقیق میباشد .ویژگی
اصلی یک سیستم ایدهآل این است که نسبت به هیچ زبانی(یا دستهای از زبانها) تحت تاثیر قرار نگیرد و
یا تمایل به زبان خاصی نداشته باشد ،محاسبات زمانی کوتاهی داشته باشد ،افزایش تعداد زبانهای هدف
یا کاهش طول گفتار ،عملکرد سیستم را ضعیف نکند و همچنین در برابر گوینده و نویزهای دیگر مقاوم
باشد .با وجود پژوهشهای مستمر در سیستمهای تشخیص زبان و پیشرفتهای سریع در این زمینه و
بهبود قابل توجه عملکرد این سیستمها طی  91الی  21سال اخیر ،هنوز مشکالت زیادی در این زمینه
وجود دارد .به عنوان مثال ،تعداد محدود دادههای گفتار چند زبانه قابل دسترسی برای آموزش سیستمها،
تعداد محدود زبانهایی که سیستمهای کنونی قادر به شناسایی آنها هستند(معموال  91تا  94زبان از
مجموع  2111زبان زندهی دنیا) و همچنین گنجاندن لهجههای مختلف یک زبان در داخل آن زبان برای
شناسایی زبان مشکالتی هستند که برطرف کردن آنها نیاز به کار وسیعی دارد .ضعف قابل توجه دیگر در
بیشتر سیستمهای رایج کنونی این است که این سیستمها برای نمونههای بین  31الی  54ثانیه عملکرد
خوبی دارند ،اما معموال هنگامی که زمان نمونهها به  3الی  91ثانیه تنزل پیدا میکند عملکرد ضعیفی از
خود نشان میدهند .این در حالی است که در موقعیتهای اضطراری(مثل تماس با اورژانس) ،زمان
شناسایی کوتاهتر ترجیح داده میشود.
در این پایاننامه ویژگیهای صوتی مانند  MFCC1و  PLP2و  LPC3و تبدیل فوریهی بسل از
نمونههای 4و  91ثانیهای دیتابیس  OGI-TSاستخراج میشوند .سپس درصد صحت آنها با استفاده از
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3
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شبکههای عصبی  MLP9و RBF2و  WRBF3سنجیده میشود .همچنین ویژگی  SDC5که یکی از رایج
ترین ویژگیهای آکوستیکی در تشخیص زبان است مورد استفاده قرار گرفته و بررسی میشود.
در فصل دوم تاریخچهی تشخیص زبان مرور میشود و نگاهی گذرا به روشهای انجام شده در
این راستا خواهد شد .در فصل سوم ضمن آشنایی با فرایند تولید گفتار ،نگاهی اجمالی به سیستمهای
شناسایی گفتاری نیز شده و روشهای استخراج ویژگی توضیح داده میشود .همچنین در فصل چهارم به
بررسی شناساگرهای مختلف زبان و تشریح شبکههای عصبی بکار رفته در این پایان نامه پرداخته میشود.
پس از آن در فصل پنجم پیاده سازی و نتایج حاصل از آنها را شرح داده و در نهایت ،در فصل ششم
جمعبندی از کارهای انجام شده صورت میگیرد و پیشنهاداتی برای کارهای آتی داده میشود.
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فصل دوم

مرور تاریخچه

 -2مرور تاریخچه
در این فصل سیر تکامل سیستمهای تشخیص زبان و تکنیکهایی که محققان در جهت بهبود
دقت این سیستمها ارائه دادهاند ذکر شده است .اکثرا تنها به ذکر نام سیستمهای تشخیص زبان یا
توضیحی مختصر در رابطه با آنها اکتفا شده است.
تشخیص خودکار زبان ،زمینهای است که طی چندین سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و از حدود
 31سال پیش تحقیقات وسیعی در این مورد انجام شده .شروع این فعالیتها در دهه  9131بود .به نحوی
که در سال  9135لئونارد 9و دودینگتون 2کار تشخیص زبان را با روش فیلترسازی صوتی 3شروع
نمودند[ .]2در سال  9133هوس 5و نئوبورگ 4با استفاده از روش واجآرایی یکی از تاثیرگذارترین افراد در
زمینهی تشخیص خودکار زبان بودند[ .]1در این قسمت برخی از مقاالت آورده شده است .در این مقاالت
به بعضی روشهای متفاوت کاربردی برای تشخیص خودکار زبان اشاره شده است.
در مقالهای که در سال  9112توسط آقای زیسمن منتشر شد ،چهار روش پایه برای تشخیص
زبان به صورت کامل شرح داده و از نظر کارایی با یکدیگر مقایسه شد .این روشها شامل روشهای
 PPR2 ،PPRLM3،PRLM2و  GMM1بود .این سیستمها بر روی مجموعه دادهی  OGI-TSمورد ارزیابی
قرار گرفتند و روش  PPRLMنسبت به سایر روشها کارایی باالتری از خود نشان داد و برای دادههای
تست با طول  54ثانیه و  91ثانیه و برای تشخیص بین  91زبان  ،به ترتیب به خطای  29و  33درصد
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دست یافت .سیستم  PPRLMمورد استفاده در این آزمایش از شش بازشناس آوایی به زبانهای انگلیسی،
آلمانی ،هندی ،ژاپنی ،ماندارین و اسپانیایی تشکیل شده بود .در این مقاله برای بهبود سیستم PPRLM

از بازشناسهای آوایی وابسته به جنسیت استفاده شد .مدلسازی آکوستیکی وابسته به جنسیت ،یک
روش مشهور برای بهبود کارایی شناسایی گفتار است .در این صورت میتوان با استفاده از بازشناسهای
آوایی وابسته به جنسیت ،دنبالهی آوایی قابل اعتمادتری را تولید نمود و در نتیجه مدلهای زبانی بهبود
پیدا خواهند کرد .این سیستم برای بازشناس آوایی زبان انگلیسی در شکل  9-2نشان داده شده است .در
این حالت سه بازشناس آوایی با استفاده از سیگنالهای گفتار زن ،مرد و ترکیب آنها ،برای هر زبانی که

دادهی برچسبخورده برای آن موجود است ،آموزش داده می شود].[91
کارهای دیگری که پس از انتشار این مقاله صورت گرفت ،معموال کارهایی بود که کارایی خود را
با سیستمهای تشخیص زبانی که در این مقاله ارائه شده ،مقایسه نمودند و سعی کردند که این روشها را
بهبود بخشند .همچنین مسابقاتی که جهت ارزیابی سیستمهای تشخیص زبان از سال  9112تا کنون هر
دو سال یکبار توسط  NISTبرگزار میشود ،بستری برای بهبود سیستمهای تشخیص زبان بود .طبق
نتایج ارائه شده توسط این موسسه ،کارایی سیستمهای تشخیص زبان هر دوره بهبود پیدا میکند .این
روند بهبود در شکل  2-2نشان داده شده است .در ادامه برخی از کارهایی که در زمینه بهبود سیستمهای
تشخیص زبان صورت گرفته ،معرفی شده است.

شکل :9-2یک مثال از سیستم  PPRLMبا بازشناس های آوایی وابسته به جنسیت (در این شکل تنها بازشناس زبان
انگلیسی نشان داده شده است)[]91

شکل :2 -2کارایی بهترین سیستم تشخیص زبان در دوره های مختلف ]99[ NIST LRE

بهبود سیستمهای تشخیص زبان ،از جنبههای مختلفی صورت گرفته است .این بهبودها را
میتوان از نقطه نظر ویژگیهای آکوستیکی و عروضی مورد استفاده برای تشخیص زبان ،بازشناسهای

آوایی ،مدلهای زبانی ،نحوهی ترکیب نتایج حاصل از مدلهای زبانی ،استفاده از طبقهبندهای انتهایی،
استفاده از طبقهبندهای تمایزی و ترکیب سیستمهای تشخیص زبان مختلف مورد بررسی قرار داد .در
بحث ویژگیهای آکوستیکی و عروضی مورد استفاده برای تشخیص زبان کارهای مختلفی صورت گرفته
است .در این کارها برای تشخیص زبان از ویژگی  MFCCو مشتقات آن استفاده میشد.
در سال  2119آقای فاریناس 9از ویژگی عروضی ریتم 2استفاده کرد و برای مدل سازی آن از
الگوهای شبههجایی  CVاستفاده کرد و آنها را به بردارهای ویژگی سه بعدی ،برای مدل کردن توسط
 GMMبا  92مولفهی مخلوط گاوسی تبدیل کرد .بعد اول این بردار ویژگی مجموع دیرش همخوانها،
بعد دوم آن دیرش واکه و بعد سوم را تعداد همخوانهای موجود در الگوی شبه هجایی در نظر
گرفت[.]92
آقای لین 3از اطالعات کانتور پیچ برای تمایز بین زبانها استفاده کرد و کانتور پیچ را با استفاده از
چند جملهایهای لژاندر تخمین زد و ضرایب این چند جملهایها را به عنوان ویژگی ،مورد استفاده قرار
داد و این بردارها را با استفاده از  GMMمدل نمود .طبق نتایج بدست آمده در این مقاله ،دو یا سه ضریب
اول این چندجملهایها ،برای رسیدن به نتایج خوب ،کافی است .همچنین از طول کانتور پیچ نیز میتوان
به عنوان ویژگی جهت بهبود کارایی استفاده کرد[.]93
آقای تیموشنکو الگوهای شبههجا را از سیگنال گفتار استخراج کرد و دیرش آنها را به عنوان
ویژگی مورد استفاده قرار داد[.]95
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رواس اطالعات کانتور گام ،انرژی و دیرش را با استفاده از مدلهای زبانی آماری ،مدل نمود .به
اینترتیب که پس از تقسیمبندی کانتور گام به واحدهای شبه هجا ،به ازای هر شبه هجا یک خط با
استفاده از روش رگرسیون خطی تخمین زده شد .سپس مینیممهای محلی هر شبه هجا بر اساس خط
تخمین زده شده و مشخص و با استفاده از یک سری خطوط به یکدیگر وصل شدند .در مرحلهی نهایی
نیز هر شبه هجا بر اساس شیب خطوط حاصل به توالی از (Uشیب مثبت)(D ،شیب منفی) یا ( #شیب
صفر) کد شد .کد کردن کانتور انرژی نیز به همین روش صورت گرفت .در مورد دیرش ،ابتدا دیرش
میانگین روی کل قطعهی گفتاری محاسبه شد و بر اساس کمتر یا بیشتر بودن دیرش هر شبه هجا نسبت
به دیرش میانگین ،قطعهی گفتاری به توالی از (sکمتر از میانگین) و ( lبیشتر از میانگین) کد شد[.]94
در مقالهای دیگر از میان  23ویژگی عروضی مختلف که روی یک یا توالی از شبه هجا تخمین
زده شدند 21 ،ویژگی که کارایی باالتری در تشخیص زبان از خود نشان دادند انتخاب شدند و یک روش
با نام  PAM9برای مدل کردن ویژگیهای عروضی ارائه شد[.]92
آقای تورس 2از ویژگی  SDCبرای آموزش مدلهای مخلوط گاوسی استفاده کرد و به کارایی
باالتری دست یافت .با استفاده از ویژگی  ،MFCCسیستمهای تشخیص زبانی که تنها از اطالعات
آکوستیکی استفاده میکردند ،کارایی پایینتری نسبت به سیستمهای تشخیص زبانی که بر مبنای
اطالعات آوایی عمل میکردند ،داشتند .اما با استفاده از ویژگی  SDCکارایی این سیستمها در حد
سیستمهای تشخیص زبان آوایی قرار گرفت[ .]93آلن در تحقیقاتش یک روش جدید برای محاسبهی
 SDCارائه داد و آن را ویژگی  SDCتغییر یافته بر مبنای درونیابی نامید و یک سیستم تشخیص زبان
آکوستیکی با استفاده از  GMMتوسعه داد و قدرت تفکیککنندگی ویژگیهای  MFCC ,PLPو
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 MODGDF9و ترکیب آنها را مورد بررسی قرار داد .همچنین از تکنیک  feature warpingبرای
نرمالسازی ویژگیهای حاصل استفاده کرد[.]92
همچنین بعد از آن ژیرونگ یانگ 2نیز با تحقیقی در مورد شناسایی اتوماتیک زبانها و با
مقایسهی سه روش  PRLMو  PPRLMو  GMMبه نتیجهای مشابه با زیسمن رسید که در آن برتری
روش  PPRLMرا ثبت کرد .به این ترتیب که در دادههای با طول صفر تا  91ثانیه روش  PPRLMبهبود
92درصدی را نسبت به روش  PRLMداشت و این بهبود برای دادههای با طول  91تا  31ثانیه ای
92درصد و برای داده های  31تا  54ثانیه ای 95درصد بود .او همچنین بررسی کرد که  GMMبا 51
مؤلفه ،بهبودی بین یک تا پنج در صدی را برای دادههای با طول صفر تا  21ثانیه نسبت به  GMMبا 92
مؤلفه دارد[.]91
تانگ ترکیب پنج ویژگی در سطوح انتزاع مختلف را برای تشخیص زبان مورد بررسی قرار داد.
ویژگیهای طیفی ،دیرش ،پیچ n ،تایی آوایی و  Bag-of-Soundو به این نتیجه دست یافت که سطوح
مختلف اطالعات ،مکمل یکدیگرند و اطالعات آکوستیکی در حالتی که طول بازهی گفتار کوتاهتر باشد،
موثرتر است .برای طول بازههای طوالنیتر ،اطالعات آوایی کارایی باالتری دارند[.]21
در مبحث استخراج ویژگی آقای مگنوس راسل 3مقالهای را در سال  2112تحت عنوان
"مقدمهای بر پیشپردازش و ویژگیهای صوتی برای تشخیص اتوماتیک گفتار" منتشر کرد که در آن
مراحل مختلف استخراج ویژگیهای  PLPو  MFCCبررسی شد .سپس با مقایسهای که برگرفته از
مقالهی مینلر 5بین این دو روش انجام داد شباهتهای بین این دو الگوریتم را مطرح کرد و این ایده را با
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پیاده سازی ادامه داد .دست آخر نتیجهی این مقاله را اینطور مطرح کرد که ویژگی  MFCCبا
فیلتر  RASTAبهترین نتیجه را میدهد[.]29
در همین سال بویین 9پیشنهاد جدیدی در مورد ترکیب ویژگیهای طیفی و ویژگیهای عروضی
در شناسایی زبان عنوان کرد که این پیشنهاد بر روی یک سیستم شناسایی زبان مبتنی بر GMM-

 ،UBMبهبودی قابل توجهی بهوجود آورد .این تکنیک در واقع از  SDCپیشرفته وترکیب ویژگیهایی
استفاده کرده است که درصد صحت را به میزان 92درصد بهبود میبخشد[.]22
از دیگر مقالههایی که در سال  2112به چاپ رسید مقالهی آقای یو مین زنگ 2بود که درآن
موضوع کالسهبند وابسته به جنسیت افراد(مرد یا زن) ،با استفاده از  GMMبر روی پارامترهای پیچ 3و
 RASTA-PLPگفتار بحث شده است .عملکرد این ایدهی جدید که همان کالسهبند وابسته به جنسیت
است بسیار عالی میباشد .این سیستم در مقابل نویز بسیار قدرتمند است .درصد صحت این کالسهبند
برای دادههای تمیز(بدون نویز) ،باالی 12درصدو برای بیشتر دادههای نویزی 14درصد است[.]23
آقای فاریس در تشخیص زبان از مدل  GMMاستفاده کرد ،با این تفاوت که در مرحلهی آموزش
مدلها از بعضی دادههای آموزشی استفاده کرد .بدین صورت که در آغاز یک مجموعه را آموزش داد .بعد
از آن کل نمونههای مجموعه آموزشی را ارزیابی کرده و با توجه به معیار آنتروپی یا احتمال نسبی،
آنهایی را که بر اساس میزان عدم قطعیت تعیین میشود ،مرتب کرده و درصدی از این لیست را به
مجموعه آموزشی پیشین اضافه کرده و بر مبنای این مجموعه آموزشی جدید تا مادامیکه دقت
مجموعهی ارزیابی باال نرفت ،مدل ها را آموزش داده و این کار را ادامه دهند[.]25
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از جمله مقالههای دیگری که در این سال یعنی 2112منتشر شد مقالهی آقای سو بود که این
پژوهشگر نیز از روش  PPRLMدر مقالهی خود سود برد .در این سیستم ابتدا بردارهای ویژگی  31بعدی
از دادههای ورودی که شامل بردارهای ویژگی پیشگویی خطی ادراکی در معیار فرکانس مل است را
استخراج کرده ،سپس مشتق اول و دوم این ویژگیها به یک سری بازشناسهای آوایی داده شده و توالی
آوایی حاصل از این بازشناسها با استفاده از مدلهای زبانی ،مدلسازی میشوند که این مدلها به تفکیک
جنسیت آموزش داده شدند .سه طبقهبند مدل مخلوط گاوسی ،ماشین بردار پشتیبان و شبکهی عصبی
برای تصمیمگیری نهایی بر اساس خروجیهای این مدل زبانی به کار برده شده و بهترین نتیجه ،از
سیستم  PPRLMای که از ماشین بردار پشتیبان در طبقهبندی نهایی خود استفاده کرده حاصل
شد[.]99
در سال 2191آقای ژانگ 9ویژگی  TFC2را به عنوان ویژگی جدید برای تشخیص زبان ارائه داد،
نحوهی محاسبهی این ویژگی مشابه  SDCاست ،با این تفاوت که از روش  DCT3به عنوان روشی برای
فشردهسازی توالی بردارها استفاده میکند .نتایج حاصل نشان داد که دقت این ویژگی باالتر از SDC

است[.]22
یکی از جدیدترین مقالههایی که در زمینه شناسایی زبان ارائه داده شده با عنوان "پیشنهادی
برای استخراج ویژگی مستقل از محتوا برای تشخیص زبانهای گفتاری چینی و کره ای"[ ]23است که
توسط لی شی دان 5در سال  2199نوشته شده .در روش جدیدی که این مقاله پیشنهاد کرده است گفته
شده که ابتدا سیگنال گفتار به فریمهای متوالی تقسیم میشود .نسبت بین تعداد عبور از صفر در بازهی
زمانی کوتاه و انرژی در همان بازهی زمانی محاسبه میشود .در این صورت نرخ انرژی فرکانس زمان
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کوتاه (STFER)9محاسبه شده و میانگین  STFERدر هر فریم به عنوان ویژگی کالسهبند ،برای
پیادهسازی شناسایی زبان کرهای وچینی استفاده میشود .سرانجام آستانه ،از اطالعات بهره تعیین
میشود .نتایج آزمایشهای انجام شده در این روش پیشنهادی نشان میدهد که سادگی این روش بیشتر
از پارامترهای  MFCCاست و برای ویژگیهای با پیچیدگی کمتر قدرت شناسایی بیشتری دارد[.]23
در ایران و در دانشگاه پردازش هوشمند گفتار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،کانتور گام با استفاده از
چند جملهایهای لژاندر تخمین زده شد و سپس ضرایب حاصل با استفاده از مدلهای  GMMمدل شده
و این مدلها در کنار مدلهای  GMMحاصل از ضرایب  SDCدر قالب سیستم GMM-PSK-SVM

مورد استفاده قرار گرفت .ارزیابیهای صورت گرفته بر روی دادگان  OGIنشان داد که ترکیب ویژگیهای
عروضی در کنار ویژگیهای  SDCسبب افزایش دقت این سیستم میشود[.]22
از جمله کارهای دیگری که در ایران شده توسط آقای ضیایی انجام شده است که از سه ویژگی
جدید مرکز ثقل طیفی ،آنتروپی شانون 2و رنیی 3در کنار ویژگیهای  ،MFCCگام و شدت استفاده و یک
بردار ویژگی  95بعدی ایجاد شد و سپس از  SDCبرای بدست آوردن بردار ویژگی که تغییرات زبانی را
بهتر مدل کند ،استفاده شد .با ترکیب این ویژگی ،دقت تشخیص زبان بر روی دادگان  OGIبه میزان
تقریبا پنج درصد نسبت به حالتی که از ویژگی  ،MFCCگام و شدت استفاده شود ،بهبود پیدا کرد[.]21
آقای مرتضی نیا از مدل  GMMبرای بازشناسی زبانهای رایج در ایران چون ترکی ،عربی
استفاده کرد و تاثیر پارامترهای مختلف از جمله حجم دادههای آموزشی و تعداد دورههای الگوریتم
آموزش بر کارایی این سیستم را مورد بررسی قرار داد[.]31
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آقای حسینی سیستم  ARLMرا ارائه کرد که در آن از یک روش رایگیری برای تبدیل
دنبالههای آوایی تولید شده به یک دنبالهی آوایی واحد استفاده شده است .این سیستم نسبت به سیستم
 PPRLMبر روی دادگان  9/3 ،OGIدرصد بهبود داشت[.]39
در مقالهای دیگر توسط آقای حسینی سیستم تشخیص زبان  GPPRLMارائه شد که نسبت به
سیستم  PPRLMو  APRLMاز دقت باالتری برخوردار است و در آن از یک بازشناس مستقل از زبان که
با استفاده از کلیهی دادهها آموزش داده شده ،استفاده شده است[.]32
مهارلویی در دانشگاه صنعتی شاهرود نیز به تحقیق برروی طراحی سیستم شناسایی زبان گفتاری
پرداخت .روشی که در این پایاننامه کار شده ،مستقل از اطالعات واجآرایی بوده است .مهارلویی از تبدیل
موجک و تبدیل کپسترال نمونههای صوتی استفاده کرد که بدون نیاز به اطالعات زبانشناسی ،بر روی
زبانهای گوناگون قابل استفاده باشد .در این روش برای استخراج ضرایب موجک ابتدا این ضرایب را
محاسبه و پس از انجام کاهش ابعادی ،ویژگیهای مفیدتر را استخراج نمود و آنها را به برنامهی اصلی
داد .در مورد ضرایب کپسترال عنوان شده که به علت تعداد محدود آن نیاز به کاهش ابعادی نمیباشد.
سپس این ضرایب را با استفاده از الگوریتم بازگشتی و تکنیک گسسته سازی چند بازهای نامگذاری کرد.
همچنین با استفاده از تکنیک رتبهبندی ویژگیها برای بهبود درصد صحت تشخیص اقدام به تلفیق
ویژگیهای اولیه و ویژگیها به صورت ترکیبی کرد .در ادامه با ارزیابی برنامه و مقایسهی آن با دو روشی
که توسط گومینز و رواس انجام شد ،به نتیجهای بهتر از این دو روش میرسد ،به صورتیکه در نمونههای
 91ثانیهای ضرایب  PLPبا حدود  34درصد باالترین صحت را دارد و پس از آن و در اکثر موارد به ترتیب،
 ،LPCموجک و در نهایت  MFCCضریب صحت بهتری دارند ،همچنین در مقایسه با روش گومینز و
رواس در بهترین مورد تا حدود  94درصد نیز دقت تشخیص ارتقا مییابد[.]33

فصل سوم

نگاهی اجمالی به سیستمهای شناسایی زبان
گفتاری

 -3نگاهی اجمالی به سیستمهای شناسایی زبان گفتاری
 1-3پیش زمینههای تئوری سیگنال گفتار
قبل از شروع تشریح الگوریتمهای تشخیص زبان ،مهم است که با سیگنال گفتار و مخصوصا با
فرآیند تولید گفتار ،بیشتر آشنا شویم و اشارهای به تنوع آکوستیکی که به درک گفتار مربوط میشود،
داشته باشیم.
سیگنال گفتار یک سیگنال غیرایستان است که توان دوم آن(طیف توان) در طول زمان تغییر میکند.
هنگامی که بررسی دقیقتری میکنیم در دورههای زمانی کوچک ،مشخصات آن تقریباً ایستان هستند.
شکل  9-3مثالی از شکل موج زمانی یک جمله به زبان انگلیسی را نشان میدهد.

شکل :9-3شکل موج زمانی جمله " "The wife helped her husbandکه به وسیله یک مرد تولید شده است[]35

شکل موج سیگنال به تعدادی قاب 9یا فریم تقسیم شده که متناظر با تعداد کلمات گفته شده و
نوع صدا میتواند متفاوت باشد .همانطور که در شکل  9-3نشان داده شده است برخی از قسمتهای
گفتار شبه متناوب هستند .برای نمونه شکل موج سیگنال در طول هجای " "erدر" " herدر قسمتهایی
میتواند غیرمتناوب شبه نویزی باشد و یا در طول تولید صامت " "fدر " "wifeقسمتهایی نیز میتواند
شامل سکوت یا فاصله بین جمالت باشد(برگشت در شکل  .)9-3برخی از قسمتها دارای شدت زیاد
هستند(صدای " "iدر " )"wifeو از سوی دیگر برخی از قسمتها شدت کمتری دارند(مثل صامت " "fدر
" .) "wifeبه صورت کلی دورهی زمانی ،شدت و طیف هر قسمت میتواند بسته به گوینده و در طول
صحبت تغییر کند .قسمتهای بعدی گفتار ،شبه نویزی بدون صوت است که به صورت عادی در گفتار
سلیس یافت میشود و شدت و طول و مشخصات فرکانسی آن متغیر میباشد .در ادامه شرح میدهیم که
این قسمتهای سیگنال گفتار چگونه به وسیله سیستم تولید گفتار انسان ساخته میشود.

شکل :2-3یک تصویر مقطعی از آناتومی تولید صوت][35

-Frame
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شکل  2-3یک تصویر مقطعی از آناتومی تولید گفتار را نشان میدهد .همانطور که نشان داده
شده است ،تولید گفتار تعدادی از اعضا و عضالت مانند حنجره را در بر میگیرد.

-1-1-3حنجره
حنجره متشکل از عضالت ،رباطها و غضروفهایی است که عمل تارهای صوتی را انجام میدهد.
این عضو متشکل از دو توده رباط وعضالت فشرده شده از قسمت عقب به جلوی حنجره است.

شکل  :3-3طرحی از تارهای صوتی که پایین حنجره وجود دارند (a).حالت صدادار (b) ،حالت بی صدا[]35

قسمت عقبی تارها به دو غضروف متصل شده که با غضروف جنبی حرکت میکند (شکل )3-3
تارهای صوتی را میتوان در سه حالت فرض نمود:
 تنفس
 گفتار صدادار
 گفتار بیصدا

درحالت تنفس که هوا از ریه به صورت آزادانه به سمت دهانهی حنجره حرکت میکند (که کامال
باز است) مقاومت قابل توجهی از تارهای صوتی به آن وارد نمیشود .در حالت گفتار صدادار ،در طول
تولید حروف صدادار (مثل" )"aaغضروفها به سمت همدیگر حرکت میکنند و تارهای صوتی به همدیگر
نزدیکتر میشوند .افزایش یا کاهش فاصله بین تارها سبب کاهش و افزایش فشار در دهانه حنجره
میشود که همین باعث باز و بسته شدن متناوب تارهای صوتی میشود .باز وبسته شدن تارهای صوتی به
صورت متناوب را میتوان با استفاده از اصل برنولی در دینامیک سیاالت توضیح داد[.]34
دو فشار برای ارتعاش تارهای صوتی مورد نیاز است:
 .9فشار هوایی که به قسمت پایین تارها وارد شده و آنها را از هم جدا میکند.
 .2فشار منفی که سبب عبور هوا از بین تارها میشود (اثر برنولی).

شکل :5-3شکل موج هوای نای .دوره پیچ با  Tنشانه گذاری شده است[]35

اگر سرعت عبور جریان هوا در حنجره را تابعی از زمان بدانیم ،به یک شکل موج شبیه شکل 5-3
میرسیم .هنگامی که تارها بسته میشوند ،جریان هوا به آرامی شروع میشود و به مقدار حداکثر میرسد،
سپس یکدفعه به صفر کاهش پیدا کرده و در آن نقطه است که تارها بسته شدهاند .هنگامی که تارها
بسته شدند ،هیچ جریان هوایی از کانال صوتی عبور نمیکند و در این فاز حنجره بسته است .دورهای که
در طول آن تارهای صوتی باز است را فاز حنجره باز گویند .دوره زمانی یک سیکل حنجره را دوره پیچ
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گویند و معکوس دورهی پیچ را فرکانس بنیادی 2گویند (برحسب هرتز) که در آن تارهای صوتی ارتعاش
میکند (فرکانس پیچ) .پس دورهی پیچ در اولویت اول تحت تاثیر جرم و االستیسیتهی تارها میباشد.
اگر جرم تار زیاد باشد(اصطالحاً تنبل بوده) ،طول دورهی پیچ طوالنیتر میشود(فرکانس بنیادی،
کوچکتر میشود) .مردان معموال فرکانس بنیادی کمتری نسبت به زنان دارند زیرا تارهای صوتی آنها
طوالنیتر از زنان و سنگینتر نیز است .فرکانس بنیادی ،محدودهی  941-21هرتز برای گویندگان مرد و
 511 -211هرتز برای زنان و کودکان دارد[.]32

همانطورکه قبال گفته شد هنگامی که تارهای صوتی درحالت مصوت هستند ،مصوتهایی مانند
""aaو " "iyتولید میشوند .به همین دلیل مصوتها را آوای صدادارگویند .هنگامی که تارهای صوتی
درحالت صامت قرار دارندصداهایی مانند " "yتولید میشوند .این حالت شبیه حالت تنفس در تارهای
صوتی است که تارهای صوتی ارتعاش نمیکنند .تارها تشدید شده و به یکدیگر نزدیک میشوند و بنابراین
اجازه میدهند که جریان هوا عبور کند .این کار سبب تولید اغتشاش 3درحنجره میشود .درگفتار عادی

1

Pitch
Fundemantal frequency
3
- Turbulence
2

اغتشاش وقتی اتفاق میافتد که صامت هایی مانند " "hدر " "houseیا هنگامی که پچ پچ میکنیم تولید
شود .هنگامی که تارهای صوتی در حالت صامت هستند نیز اغتشاش تولید میکنند مانند ""h"، "f"،"s

[.]32
حال پس از آشنایی با بعضی از اصطالحات پردازش صوت همانند پیچ صدا و فرکانس بنیادی و
همچنین چگونگی در نظر گرفتن سیگنال صوتی بهصورت یک سیگنال ایستان ،به تشریح سیستمهای
شناسایی زبان میپردازیم.

-2-3نگاهی اجمالی به سیستمهای شناسایی زبان گفتاری
صورت کلی عملکرد یک سیستم شناسایی زبان در شکل  4-3آمده است .سیستم شناسایی خودکار
زبان به دو بخش تقسیم میشود[:]33
 پیشپردازش که ویژگیهای مورد نظر را استخراج میکند.
 پسپردازش که شامل مدلهای زبانی میشود 1 l  1,2,..., L،که  Lدر اینجا تعداد کل زبانها
است.

شکل  :4-3بلوک دیاگرام کلی یک سیستم تشخیص خودکار زبان[]33

هدف اصلی پیشپردازش این است که بهترین و مناسبترین اطالعات مربوط و متناسب از شکل
موج استخراج گردد و اطالعات بیهوده و حشو تا حد امکان حذف گردد .معموال این فرایند بهصورت فریم
به فریم انجام میشود و هر فریم از گفتار به یک بردار ویژگی  Nبعدی که مقادیری کمتر از تعداد
نمونههای هر فریم دارد تبدیل میشود .میتوان به وضوح پیشبینی کرد که عمدتا این عمل باعث کاهش
حجم دادهها میشود ،بنابراین پردازش مورد نیاز سیستم پیشپردازش کمتر میشود .در این فرایند شکل
موج گفتار به مجموعهی متوالی از بردارها تبدیل میشود، X  x1 , x2 ,..., xk  ،که  kدر اینجا اندیس
مربوط به هر فریم و  ، x kبردار  Nبعدی است.
تکنیک استخراج ویژگی ایدهآل نسبت به نویز مقاوم و مستقل از گوینده است و به مولفههایی از
شکل موج گفتار که در بین زبانهای مختلف متمایز است توجه بیشتری دارد .یکی از رایجترین
تکنیکهای استخراج ویژگی مورد استفاده ،ضرایب کپسترال فرکانس مل ) (MFCCاست .نخست گفتار،
توسط فرایند پیشپردازش به رشتهای از بردارهای ویژگی تبدیل میشود( )Xسپس از پسپردازش
سیستم عبور میکند(شکل .)4-3الزم به ذکر است که وظیفهی پسپردازش ،آموزش مدلها و شناسایی
زبانهاست .در فاز آموزش بردارهای ویژگی استخراج شده از قسمت پیشپردازش برای آموزش مدل زبانی
 lبرای هر زبان  ، Lبه وسیلهی سیستم تشخیص داده میشوند .نحوهی مدلها و روشهای آموزش
مورد استفاده در هر سیستم با سیستم دیگر میتواند متفاوت باشد .در مرحلهی شناسایی ،ویژگیهای
گفتار از گفتارهای ناشناخته استخراج میشوند ،سپس مجموعهی ویژگیها با مجموعهی مدلها مقایسه
میشوند l l  1,2, ,..., L ،که در اینجا  Lتعداد زبانهایی است که سیستم قادر به شناسایی آنهاست.
در این مرحله سیستم باید تعیین کند که کدام زبان  Lبیشترین شباهت را با بردار ویژگی  Xدارد .این
انتخاب توسط فرمول زیر تعیین میشود:



) l  arg max P(l X

()9-3
در عمل فرمول  9-3را به صورت  2-3نیز میتوان بیان کرد:

) P( X 1

()2-3

) P( X



l  arg max

فرض میکنیم که هر مدل زبانی کامال مشابه و ) P(Xها یکسان است .میتوان با صرفنظر از مدل
زبانی ،برای شناسایی زبان از فرمول ( )3-3نیز بهره برد:



()3-3

) l  arg max P( X l

با توجه به رابطهی ( )3-3میتوان نتیجه گرفت که برای یافتن زبانی که بیشترین شباهت را به
زبان گفتاری داده شده دارد ،میتوان مدل زبانی را یافت که با بردار  Xبیشترین احتمال شباهت را دارا
میباشد[.]33

-1-2-3اطالعات گفتاری برای شناسایی زبان
اطالعات گوناگونی برای تشخیص و متمایز کردن زبانها از یکددیگر وجدود دارد کده انسدانهدا و
ماشینها میتوانند از آن برای شناسایی زبان استفاده کنند .در سطوح پایینتر ،ویژگیهدای گفتدار مانندد
ویژگیهای آکوستیکی ،آوایی ،واج آرایی و اطالعات عروضدی بده صدورت گسدترده در زمیندهی تشدخیص
خودکار زبان مورد استفاده قرار میگیرند .اما در سطوح باالتر ،تفاوت بین زبانهدا را مدیتدوان بدر پایدهی

ریخت شناسی 9و علم نحو 2نشان داد .شکل  2-3سطوح مختلف ویژگیهای گفتار را که بدرای شناسدایی
زبان سودمند است نشان میدهد.

شکل :2-3سطوح ویژگیهای گفتاری[]33

همانطور که در شکل ،در سطح پایین ویژگیها آمده است ،ویژگی آکوستیکی گفتار نمایشی
فشرده از گفتار خام است و میتوان آن را با ویژگیهای کپسترال ،مانند  MFCCمدل کرد[ .]32واج آرایی
بر الگوسازی صدا در یک نوع زبان خاص داللت دارد که همان ترکیب مجاز آواها در یک زبان خاص است.
در یک سطح باالتر ،از مدل زبانی  (LM) N-gramدر ویژگیهای واجآرایی استفاده میشود .خواص
عروضی مانند دیرش ،گام و تکیهی گفتار مولفههایی هستند که نوعا به گرامر مربوط نمیشوند ،به عنوان
مثال حالت هیجان گوینده یا نوع بیان جمله که مثال سئوالی است یا توضیحی .در سطوح باالتر
ریختشناسی لغوی موضوعی است که به ساختار درونی کلمات مرتبط میشود و قواعد صرف و نحو
تحلیل لغاتی هستند که مجموع آنها یک کلمه ،جمله و یا یک عبارت را میسازد .هنگامیکه سطوح
ویژگیهای گفتار را با یکدیگر مقایسه میکنیم به این نتیجه میرسیم که بدست آوردن ویژگیهای سطوح

-morphology
-syntax

1
2

پایین آسانتر صورت میگیرد .در مقابل ویژگیهای سطوح باالتر مانند ویژگیهای صرف و نحو ،به
اطالعات بیشتری از زبان مربوطه نیاز دارند[ .]31در حالیکه هر چه به سطوح پایینتر نزدیک میشویم
نیاز به اطالعات زبانی برای شناسایی زبان کمتر میشود .شکل  2-3نگاهی اجمالی به تفاوت بین سطوح
مختلف ویژگی و همچنین تفاوت بین آنها انداخته است .سطوح مختلف به صورت کاملتر در زیر بحث
شده است.

-1-1-2-3اطالعات آکوستیکی
معموال اطالعات آکوستیکی به عنوان اولین سطح تحلیل برای تولید گفتار معرفی میشود[.]23
صدای انسان موجی است که از فشار به حنجره ایجاد میشود و تفاوت بین این صداها به مولفههای
فرکانسی و دامنهی موج بستگی دارد[ .]51اطالعات آکوستیکی یکی از سادهترین اشکال اطالعاتی است
که در طول استخراج ویژگی میتوان مستقیما از گفتار خام استخراج کرد .همچنین اطالعات گفتار سطح
باالتر نظیر واجآرایی و اطالعات کلمات را نیز میتوان از اطالعات آکوستیکی استخراج کرد .پیشگویی
خطی ،ضرایب کپسترال فرکانس مل) (MFCCو پیشگویی خطی ادراکی) (PLPو همچنین ضرایب
کپسترال پیشگویی خطی ) ،(LPCCرایجترین تکنیکهای مورد استفاده در استخراج ویژگی
هستند[59و.]4
سابقا تکنیکهای استخراج ویژگیهای آکوستیکی به تنهایی استفاده میشد ،اما بعدا ویژگیهای
دیگری به هر بردار ویژگی اضافه شدند و یک بردار ویژگی جدید ساختند .دلتا کپستروم شیفت
یافته) (SDCاز جمله این ویژگیهاست[.]52

-1-1-1-2-3ویژگی MFCC
یکی از معروفترین سیستم ها برای تشخیص زبان  MFCCمی باشدکه بخش های اصلی فرایند
استخراج ویژگی  MFCCبه صورت زیر می باشد[.]23
سیگنال صحبت را به فریم های درهم رونده به اندازه  24میلی ثانیه تقسیم می کنیم  .فرض
کنید ) x(nیک فریم  24میلی ثانیه از سیگنال صحبت به عنوان سیگنال ورودی باشد .سیگنال را از
پنجره  Wکه در زیر تعریف شده است عبور میدهیم  ،تا اثر ناپیوستگی لبه را کاهش دهیم .
()5-3

))

(

(

) (

ضریب نرمالیزاسیون میباشدو طوری   wتعداد نمونههای معادل با  31میلیثانیه میباشد N w .

تعریف میشود که ریشه میانگین مربعات مقادیر نمونههای پنجره برابر با یک

شکل  :3 -3سیگنال ) x(nبه همراه پنجره که هنوز با هم ضرب نشده اند[]33

شود.

شکل  :2 -3سیگنال ) x(nبعد از عبور از پنجره )]33[(W

طیف سیگنال را به صورت زیر محاسبه میکنیم :
) (

() 4-3

) (

∑

) (̃

طیف انرژی را به صورت رابطهی  2-3تعریف میکنیم :
|) ( ̃ |

()2-3
NW
که  kبرابر با
2

می باشد ،زیرا فقط نیمی از طیف در نظر گرفته می شود.

از  9هرتز تا  2کیلو هرتز را به وسیله  25فیلتر به صورتی که در شکل  1-3مشاهده می کنیم ،
تقسیمبندی میکنیم  .برای نمایش ،همه فیلترها را با دامنهی  9نرمالیزه کردهایم .در همه این فیلترها
شرط زیر برقرار میباشد.
()3-3
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∑
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شکل  :1 -3فیلتر با بازه های فرکانسی متفاوت در شکل ها دامنه فیلتر ها نرمالیزه شده است[]23

سیگنال را از هر کدام از فیلتر ها عبور میدهیم و انرژی سیگنال را در هر زیر باند به دست میآوریم.

) ( ) (

()2-3

∑

پارامتر  MFCCرا به صورت زیر محاسبه میکنیم:

()1-3

) (

))

(

(

∑

معادله آخر را می توان به عنوان ضرب داخلی لگاریتم بردار انرژی طیف و بردار  V mدر نظر گرفت که Vm

به صورت زیر میباشد.
()91-3

})

| ))

(

(

({

که به معادله زیر منجر می شود ; که معادل با  DCTگرفتن از )  log( E jمیباشد  .و هدف آن کاهش
ابعاد بردار ویژگی می

باشد.

) (

()99-3

∑

مقدار   cوابسته به مقدار   wمی باشد که معموال برابر  211می باشد و با تغییر  mتغییر نمیکند  .ما
معموال فقط از  94مقدار  c mاستفاده می کنیم  .فرایند استخراج ویژگی  MFCCدر شکل  91-3نمایش
داده شده است

.

شکل  :91 -3فرآیند استخراج ویژگی ]23[MFCC
1

-2-1-1-2-3ویژگی gMFCC
شخصی به نام شاترجی[ ]53براساس مدل شنیداری طیفی و طیفی-زمانی ،ویژگی  gMFCCکه
بر پایهی ویژگی  MFCCاست را ارائه داده است .ویژگی  MFCCیک ویژگی استاتیک است که به طور
مستقل ،فریم به فریم مقایسه میشود .در ویژگی  gMFCCتغییرات طیف در طی زمان نیز در نظر گرفته
میشود .این ویژگی بر اساس مدل شنیداری  DAM2ارائه شده است که در شکل  99-3نشان داده شده
است.

-Generalized MFCC
-Dau Auditory model

1
2

شکل  :99-3مدل شنیداری]53[DAM

برای مدل کردن غشای پایینی گوش ،ابتدا سیگنال گفتار توسط بانک فیلتر گاماتون به باندهای
بحرانی تجزیه میشود .برای محاسبهی ضرایب  gMFCCدر مرحلهی بعد مدل سلول مویی شنوایی در هر
کانال بحرانی بیان میشود .در این مرحله سیگنال خروجی هر یک از فیلترهای گاماتون را با استفاده از
یکسوساز نیم موج یکسو کرده ،سپس با استفاده از فیلتر پایین گذر مرتبهی اول با فرکانس قطع  9کیلو
هرتز فیلتر میشود تا پوش دامنهی سیگنال در خروجی هر فیلتر گاماتون بدست آید .در اینجا هر کانال
باند فرکانسی بحرانی شامل اطالعاتی دربارهی تغییرات دامنهی سیگنال در آن کانال است .پس از این
مرحله ،پوش سیگنال خروجی هر فیلتر با استفاده از مدار تطبیقی شامل پنج حلقهی فشرده سازی
تطبیقی غیرخطی فشرده میشود .هرکدام از این مدارها از یک تقسیمکننده و یک فیلتر پایینگذر IIR

مرتبه اول تشکیل شده است .ثابتهای زمانی مربوط به این فیلترها در هر یک از حلقهها به ترتیب برابر
 562ms, 4  253ms, 3  129ms, 2  50ms, 1  5ms

  5و فرکانسهای قطع آنها برابر 32

هرتز 3/2 ،هرتز 9/23 ،هرتز 1/22 ،هرتز 1/32 ،هرتز است .حلقهی تطبیقی سیگنال ورودی بر سیگنال
خروجی از فیلتر پایینگذر تقسیم میشود .در نتیجهی این فشردهسازی ،انتقالهای ناگهانی در پوش
خروجی فیلترهای باند بحرانی که نسبت به ثابت زمانی سریعتر هستند بدلیل تغییرات آهسته در خروجی

فیلترهای پایینگذر در خروجی نهایی به صورت ثابت میشوند ،در حالیکه بخشهای با تغییر کم پوش
فشرده میشوند .با توجه به خصوصیات این تبدیل ،تغییرات در سیگنال ورودی مانند  onsetها و offset

ها تقویت میشوند ،در حالیکه بخشهای حالت پایدار فشرده میشوند .توابع غیر خطی  ACLهمانند یک
حافظهی بلند مدت ذاتی در مدل عمل میکنند و کمک میکنند تا مدل بتواند ساختار زمانی پویا در
پاسخ شنیداری را در نظر بگیرد .مرحلهی آخر پردازش در این مدل یک فیلتر پایینگذر ) (LPFاز
مرتبهی اول با فرکانس قطع  2هرتز است .این فیلتر پایینگذر به عنوان یک فیتر مدوالسیون عمل
میکند و تغییرات ناگهانی و سریع در پوش سیگنال خروجی هر کانال باند فرکانس بحرانی را تضعیف
میکند[.]53
 -3-1-1-2-3ویژگیPLP
پیشنهادات بسیار دیگری از سیگنال گفتار زمان کوتاه در مورد  MFCCشد .یکی از این
پیشنهادات ضرایب پیشگویی خطی ادراکی) (PLPبوده است .این پیشنهاد که توسط هرمانسکی داده
شد[،]55ترکیب سه مفهوم اساسی از فیزیولوژی صوتی گوش بوده است .دقت طیفی باند بحرانی ،منحنی
یکسانسازی بلندی صدا و قانون توان شدت صدا سه مفهوم بیان شده توسط هرمانسکی بود .در اینجا باند
بحرانی مشابه با فیلتر ملی است که در استخراج ویژگی توسط روش  MFCCارائه میشود ،با این تفاوت
که به جای مقیاس مل از مقیاس بارک استفاده میشود و منحنیهای ذوزنقهای شکل به جای فیلترهای
مثلثی شکل بکار میرود .مدل منحنی یکسانسازی بلندی صدا حساسیت غیرخطی از مدل گوش انسان
در فرکانسهای مختلف است و در نهایت قانون شدت توان یک رابطهی غیر خطی بین شدت صدا و
بلندی ادراکی صدا پیدا میکند .شکل های 92-3و  93-3فیلتر بانک بارک و مراحل انجام این روش
استخراج ویژگی را نشان میدهند .در مورد  PLPاز تراکم دامنهی ریشهی سوم صدا استفاده میشود.

9

سپس طیف شنیداری بهوسیلهی مدل خود برگشتی تمام قطب تخمین زده میشود .ونگ []2روش PLP

و  MFCCو چندین روش استخراج ویژگی دیگر را بر روی سیستم تشخیص زبان مقایسه میکند و در
مییابد که روش  ،PLPبهترین عملکرد را با یک سیستم تشخیص زبان توسط  GMMی که از ضرایب
کاهش میانگین کپسترال) (CMSدلتا و دلتادلتا بهره میبرد دارد.

 :92-3فیلتر بانک بارک[]55

-wong

1

شکل  :93-3بلوک دیاگرام مراحل مختلف روش استخراج ویژگی ]55[PLP

-4-1-1-2-3کپسترال دلتا و دلتا دلتا(  و) 
در حالیکه بردارهای ویژگی ایستا مانند  MFCCها تخمین خوبی از طیفهای محلی میزنند ،اما
از نظر دینامیکی مدلی از گفتار انسان را که باعث تمایز بین زبانها میشود را به خوبی نمایش میدهند.
با اضافه کردن مشتقات زمان به پارامترهای ایستا ،عملکرد سیستمهای پردازش گفتار بسیار بهتر میشود.
مدلی از این نوع ،کپسترال دلتا و دلتا دلتا استکه تخمینی از مشتقات زمانی از کپستروم گفتار است و به
عنوان تخمین مربعی کوچکی از شیب محلی میباشد .مشتق مرتبهی اول که مربوط به ضرایب دلتا
میشود را میتوان با استفاده از فرمول  92-3بدست آورد:

()92-3
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که در اینجا

)Ci (n

ضرایب دلتای محاسبه شده در  nامین فریم برایiامین کپسترال

Ci

است

و  Nبرای تعیین شمارهی فریمهایی که کپستروم دلتا محاسبه شده استفاده میشود .معموال  Nمقادیر
مختلفی را میتواند به خود اختصاص دهد ،اما معموال مقداری بین  2تا  5میگیرد .

به طریقی مشابه ،میتوان مشتق مرتبهی دوم(ضرایب دلتادلتا)را با معادلهای مانند معادلهی باال
بر روی ضرایب دلتا به جای ضرایب کپسترال اصلی استفاده کرد .چون معادالتی که در باال آمده است
مربوط به زمانهای مختلف ویژگیهای طیفی میباشد نیازمند برخی اصالحات در شروع و پایان گفتار
هستیم که این مشکالت با استفاده از معادلهی دیفرانسیل مرتبهی اول در شروع و پایان گفتار به وسیلهی
 Tفریم قابل حل است:
Ci n  Ci n  1  Ci (n), n  N

()93-3

Ci n  Ci (n)  Ci n  1, n  T  N

()95-3

در بسیاری از مواقع ضرایب دلتا و دلتادلتا برای ( N=1در معادلهی  )92-3محاسبه میشوند که
با صرفنظر از مخرج به صورت زیر در میآید[:]91
Ci n  Ci n  1  Ci n  1

()94-3

-5-1-1-2-3ویژگی  SDCاستاندارد
ویژگی  SDCاستاندارد توسعه یافتهی ویژگی  MFCCاست .ویژگی  SDCبه صورتی که در شکل
 95-3نشان داده شده است ،محاسبه میشود .این ویژگی بر مبنای  5پارامتر عمل میکند که معموال به
صورت  N-d-p-kنوشته میشود .برای هر فریم  Nضریب اول از ضرایب  MFCCانتخاب میشود:
C0 , C1 , C2 ,..., C N 1

و به این ترتیب سیگنال گفتار به توالی از بردارهای  MFCCبا بعد  Nتبدیل

میشود[ .]24هر بردار  SDCدر زمان  tاز کنار هم قرار دادن  Kبردار  Nبعدی تشکیل میشود.هر کدام از
این بردارهای  Nبعدی از اختالف بردارهایی که با فاصلهی  d*2بر روی نقاط زمانی که به فاصلهی  Pاز
یکدیگر قرار دارند به صورت  92-3محاسبه میشود:
) c(t , i)  c(t  ip  d )  c(t  ip  d

()92-3

در این فرمول i ،امین بردار  Nبعدی است .در نهایت بردار ویژگی  SDCمربوط به زمان  tاز کنار
هم قرار دادن این  Kبردار به صورت زیر حاصل میشود:
()93-3



t



SDC(t )  c(t ,0)t c(t ,1)t ...c(t , k  1)t

شکل  :95-3ویژگی  SDCاستاندارد[]24

-6-1-1-2-3ویژگی  SDCتغییر یافته بر مبنای درون یابی
در مرجع[ ]24در نحوهی محاسبهی  SDCاستاندارد تغییری ایجاد کرد و آن را برای کاربرد
تشخیص زبان بر روی دادگان  OGIمورد ارزیابی قرار داد و به نتیجهی بهتری دست یافت .در ویژگی
 SDCتغییر یافته بر مبنای درون یابی ،پارامترها مشابه  SDCاستاندارد است و تنها نحوهی محاسبهی
) c(t , iمتفاوت است که از رابطهی ( )92-3محاسبه میشود:
D

)  dc(t  iP  d
()92-3

d  D

D

2

d

c(t , i ) 

d  D

-7-1-1-2-3ویژگی کپستروم زمان-فرکانس)(TFC
ویژگی کپستروم زمان-فرکانس در مقالهی مرجع[ ]54آورده شده است .نحوهی محاسبهی این
ویژگی در شکل  94-3آمده است .در این ویژگی ابتدا بردارهای ویژگی پایه استخراج میشود که برای
تشخیص زبان ،ویژگی کپسترال در نظر گرفته میشود ،سپس  TFCبا استفاده از این ویژگیها محاسبه
میشود TFC .برمبنای  3پارامتر  N,M,Dعمل میکند که پارامتر اول تعداد ضرایبی است که از هر بردار
پایه مورد استفاده قرار گرفته است ،پارامتر دوم تعداد بردارهای پایهای را مشخص میکند که  TFCبر
روی آنها اعمال میشود و پارامتر سوم تعداد ابعاد بردار ویژگی نهایی را مشخص میکند .در این ویژگی،
یک پنجرا به اندازهی  Mمورد استفاده قرار میگیرد که هر بار یک واحد به جلو شیفت داده میشود .ابتدا
یک تبدیل  DCTاولیه به ماتریس  N*Mدیگر تبدیل میشود که در آن مولفههای فرکانس پایین در
درایههای باالتر ماتریس و مولفههای فرکانس باال که اطالعات کمتری را شامل میشوند در درایههای

پایینی ماتریس قرار میگیرند .با توجه به پارامتر  ،Dدرایههای ماتریس حاصل به صورت زیک زاک در
کنار یکدیگر قرار گرفته و بردار ویژگی نهایی را ایجاد میکنند.

شکل  :94-3روند استخراج ویژگی ]55[ TFC

-8-1-1-2-3تبدیل فوریه-بسل
در این بخش عالقهمند به بسط یک سیگنال گفتار به سریهای فوریه-بسل هستیم .یکی از
خواص سریهای فوریه این استکه محاسبات در پردازش سیگنال را سادهتر میکند ،از سویی دیگر
ضرایب سری فوریه با استفاده از تبدیل فوریهی گسسته محاسبه میشوند که ضرایب آن توسط تبدیل
فوریهی سریع) (FFTبدست میآید.
توابع بسل با حل معادله دیفرانسیل  91-3به دست می آیند:

)

() 91-3

(

که معادله دیفرانسیل بسل نامیده می شود .حل کلی این معادله جواب زیر را میدهد:
) (

() 21-3
که) (

) (

را تابع بسل نوع اول مرتبه  nو ) (

را تابع بسل نوع دوم مرتبه  nمی نامند .توابع بسل قابل

ارائه به فرم سری هستند .برای مثال ) ( را می توان این گونه نوشت:
) ) (⁄

() 29-3

(

)

(

) (

∑

و در حالت خاص:
) (

() 22-3

میتوان نشان داد توابع بسل با در نظر گرفتن تابع وزندهی t 9متعامد هستند .به این ترتیب می توان
دید:
)

()23-3
و اگر

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

∫

به وسیله قاعده هوپیتال خواهیم داشت:
])

()25-3
و

حال اگر

ریشههای مختلف معادلهی

( )

(

)

(

[ ⁄

)

(

∫

) ( باشند می توان نوشت:
)

()24-3

( )

(

∫

و در نتیجه ) ( و ) ( با در نظر گرفتن تابع وزن دهی  tمتعامد هستند .همچنین با توجه به اینکه
)

( میتوان رابطهی  25-3را به صورت زیر نوشت:

() 22-3

])

(

[ ⁄

)

(

∫

Weighting function

1

با در نظر گرفتن معادله :23-3
) (

)) (

() 23-3

) (

(

در نهایت میتوان رابطهی  25-3را به صورت رابطهی  22-3نوشت:
))

() 22-3

)

(

حال با دانستن این مطلب می توان هر تابع دلخواه روی بازهی )

(

)

(

(

∫

( را به صورت جمالتی از توابع بسل

نوشت.
)

() 21-3
که در رابطهی ،21-3
ضرایب

،

) (

و ...ریشههای مثبت معادلهی

طرفین رابطه  21-3را در )

(

∑

(

) (

هستند .برای به دست آوردن

ضرب می کنیم .با توجه به خاصیت تعامد ،همهی

جمالت سمت راست رابطه ،به جز یک  mخاص صفر می شوند .در نتیجه داریم:
)

()31-3
با فرض اینکه ) ( روی بازهی )

)

(

( ) (

( تعریف شده است ،از رابطهی  22-3در این بازه انتگرال میگیریم.
)

()39-3

(

)

∫

( ) (

∫

با استفاده از رابطهی  22-3داریم:
()32-3
با ساده کردن این رابطه ،ضرایب
()33-3

)

(

(

)

)

( ) (

∫

به صورت زیر به دست میآیند.
) ( )

(

در حالت خاص اگر بخواهیم ) ( را روی هر بازهی دلخواه )

∫

)

)

(

(

( با استفاده از تابع بسل مرتبه صفر

بسط دهیم:
() 35-3

)

(

∑

) (

با در نظر گرفتن معادله :34-3
) (

()34-3
ضرایب

(

به صورت زیر محاسبه می شوند:
)

() 32-3
و

)

)(

به ازای … m=1,2,ریشههای مثبت معادلهی

( ) (
)

)

∫

(

( می باشد که به ترتیب صعودی مرتب

شدهاند.

 -2-2-3اطالعات واجآرایی
مجموعهی محدودی از صداهای معناداری که به وسیلهی انسانها تولید میشود وجود دارد.
همهی این صداها در تمام زبانها وجود ندارد ،بلکه زیرمجموعهی محدود معناداری از این صداها برای هر
زبان بکار میرود .صداشناسی بررسی سیستم صدایی یک زبان خاص یا مجموعهای از زبانهاست و
واجآرایی شاخهای از صداشناسی است که با الگوهای صدای صحیح و معتبر در زبان مورد نظر سروکاردارد.
به عنوان مثال ترکیب مجاز آواها(که جزئی از واحدهای صوت یک زبان هستند که آنها را معنادار
میکنند)که شامل دو گروه حروف بیصدا و صدادار هستند .این ترکیب مجاز قوانین واجآرایی را تشکیل
میدهند[ .]52در حوزهی واجآرایی اختالفات متعددی در زبانهای مختلف وجود دارد .برای مثال در گروه
ترکیب صدادار /st/ ،به طور رایج در زبان انگلیسی بکار میرود ،در حالیکه این ترکیب در زبان ژاپنی مجاز
نیست و یا استفاده از ترکیب صدادار /sr/در زبان انگلیسی غلط است ،اما در زبان تامیل این ترکیب رایج
است .همینطور در زبان ژاپنی دو حرف بیصدا نمیتوانند پشت هم بیایند ،اما در زبان دانمارکی و سوئدی
این کار انجام میشود .بنابراین اطالعات واجآرایی سودمندی بیشتری نسبت به اطالعات مصوتها یا همان
حروف صدادار دارند .بنابراین اطالعات واجآرایی برای استخراج ویژگی مطلوب هر زبان مناسبتر است.

-3-2-3اطالعات عروضی
عروض یکی از مولفههای کلیدی در درک شنیداری انسان است .نوا ،9تکیه و طول مدت هجا و
ریتم اجزای اصلی عروض را تشکیل میدهند .معموال گام(فرکانس پایه)برای نمایش نوا استفاده میشود.
شدت 2برای نشان دادن تکیه استفاده میشود و همینطور طول مدت هجا برای ریتم بکار میرود .در
زبانهای گوناگون بعضی از واکهها یا حروف صدادار مشترکند و در مبحث آواشناسی مشخصات طول
مدت هجایشان یکسان است .آهنگ 3را نیز میتوان به صورت تغییر گام در هنگام صحبت کردن تعریف
کرد .در تمام زبانها برای تعجبی کردن یا سئوالی کردن و یا طنز کردن جمالت از گام نیز استفاده
میکنند .به عنوان مثال در زبان انگلیسی میتوان یک جملهی خبری را با بلند کردن نوا در آخر جمله به
جملهی سئوالی تبدیل کرد .معموال تغییرات گام در نوا در شناسایی زبانهای آسیایی مانند چینی
ماندارین یا ویتنامی استفاده میشود که در آنجا آهنگ کلمه معانی را تعیین میکند[ .]53در بعضی از
زبانها نقش و چگونگی بکارگیری تکیه معنی کلمات را تغییر میدهد .برای مثال یک اسم در زبان
انگلیسی با تغییر مکان تکیه میتواند نقش یک فعل را بازی کند .با دانستن این نکته که تکیه در بعضی
زبانها مانند فرانسوی معموال در آخر کلماتشان بکار میرود یا در زبان مجارستانی که بیشتر در اول
کلماتشان بهکار میرود ،میتوان از تکیه در تشخیص دادن بین زبانها سود برد[.]54
در سال  9112محققان طی آزمایشاتی متوجه شدند که نوزادان زیر  2ماه به تغییرات زبانی
واکنش نشان میدهند .چندین فرضیه میتواند برای توجیه این که چگونه نوزادان قادر به تشخیص تغییر
زبان هستند بهکار رود .یکی از محتملترین این فرضیهها این است که نوزادان به ویژگیهای عروضی
حساس هستند .بر اساس این فرضیه نوزادان اطالعات عروضی ،خصوصا اطالعات ریتمی جمالت را دریافت
1

-Tone
-Intensity
3
-Intonation
2

میکنند و بر اساس آن تفاوت بین آنها را تشخیص میدهند[ .]52این فرضیه محققان را تشویق کرد که
از اطالعات عروضی در سیستمهای تشخیص زبان استفاده نمایند.
سیستمهای  LIDبر مبنای اطالعات عروضی تاکنون از سیستمهایی که بر مبنای اطالعات
واجآرایی کار میکنند ،ضعیفتر عمل کرده است ،دلیل آن نیز عدم وجود روشی موثر برای مدل کردن
خصوصیات عروضی است[.]51

 1-3-2-3وزن طبیعی گفتار(ریتم)
زبانها بر اساس خاصیتی به نام تقارن 9که نشان دهندهی این است که چقدر میتوان یک گفتار را به
قطعات مساوی یا معادل از نظر دیرش تقسیم کرد به  3دسته تقسیم میشوند[:]41
 .9زبانهای تکیه-زبانی(2انگلیسی و آلمانی)
 .2زبانهای هجایی زبانی(3فرانسوی و اسپانیایی)
 .3زبانهای مورا-زبانی(5ژاپنی)
در زبانهای هجایی-زبانی ،خاصیت تقارن میان دیرش هجاها وجود دارد ،در حالی که در زبانهای
تکیه-زمانی این تقارن میان واحددهای تکیهای قرار دارد .در زبانهای مورا-زمانی به جای هجا ،واحد مورا
را داریم که تقارن بین این واحدها وجود دارد[ .]94مورا به یکی از  3شکل زیر ظهور پیدا میکند[:]49

1

-isochrony
-stress-timed
3
-syllable-timed
4
-mora-time
2

 یک واکه تنها یا به همراه یک همخوان (C)V

 بخش اول یک همخوان کشیده
 پایان کلمه یا پس از یک واکه
میتوان دو دستهی اول از زبانها را بر اساس درصدی از گفتار که صدادار است ) (VO%و انحراف
معیار قسمتهای بیصدا  UV از یکدیگر جدا کرد .وجود پدیدهای به نام کاهش صوتی 9در زبانهای
تکیه-زمانی سبب میشود که درصد قسمتهای صدادار در گفتار نسبت به زبانهای هجایی-زمانی کم
شود .همچنین ساختارهای همخوان در زبانهای تکیه زمانی پیچیده تر است که این سبب میشود
تغییرات بیشتری در دیرش این بازهها وجود داشته باشد .در شکل  92-3بر اساس این دو معیار زبانها به
این دو دسته تقسیم شدهاند .نوزادان قبل از اینکه دانشی در مورد ساختار آوایی زبانها پیدا کنند ،قادرند
با استفاده از این دو معیار تفاوت بین زبانها را تشخیص دهند[.]22
همانطور که قبال اشاره شد ،میتوان تفاوتهای ریتمی بین زبانها را با استفاده از ساختار هجایی و
وجود و عدم وجود کاهش واکه 2نشان داد .به عبارت دیگر ریتم ،وابسته به دیرش برخی از واحدهای
گفتاری است که این واحدهای گفتاری در زبانهای هجایی-زمانی عموما هجا در نظر گرفته میشوند .به
عبارت دیگر میتوان ریتم یک گفتار را با استفاده از دیرش واحدهای هجایی متوالی مدل نمود .هجاها به
منظور داشتن یک سیستم مستقل از زبان مناسب نیستند ،چرا که میبایست به ازای هر زبان جدید که
قصد داریم به سیستم اضافه کنیم ،مجموعه هجاها را مشخص نماییم(مجموعه هجاها از یک زبان به زبان
دیگر متفاوت است)  .از همه مهمتر این که تشخیص محدوده هجاها کار دشواری است .به همین دلیل به
جای هجا از شبه هجا استفاده میشود که برای اولین بار در مرجع[ ]92معرفی شد .بر اساس این مرجع

-vocallic reduction
-vowel reduction

1
2

ساختار هجایی که در اکثر زبانهای جهان وجود دارد ،ساختار  CVاست که در آن  Cیک همخوان و V

یک واکه است .شبه هجا به صورت الگوی  C nVتعریف میشود که در آن  nعدد صحیحی است که
میتواند مقدار صفر را نیز اختیار کند .بنابراین مسئله تبدیل به یافتن مکانیزمی برای استخراج الگوهای
همخوان-واکه میشود .در این روش نیازی به داشتن دانش در مورد ساختار هجایی زبانها نداریم و مرز
قسمتها در مکان هایی است که واکهها قرار دارند[.]41

شکل  :92-3دسته بندی زبانهای  stress-timeو  syllable-timeبر اساس معیارهای VO%و ]42[ UV 

 -2-3-2-3استخراج دیرش شبه هجاها
برای مدل کردن ریتم ،بایستی ابتدا شبه هجاها را بدست آورد .ایدهی اولیه به این صورت است
که نقاط زمانی پایانی هر واکه را بدست آورده و زمان بین نقاط پایانی دو واکه متوالی را اندازهگیری
نماییم .برای تشخیص واکهها میتوان از روش مبتنی بر سیگنال یا روش مبتنی بر  HMMاستفاده کرد.

در روش اول طیف انرژی مربوط به سیگنال گفتار استخراج شده و از پیکهای انرژی برای تشخیص مکان
واکهها استفاده میشود .روش دوم با استفاده از  HMMاست که نه تنها توالی آواها را تشخیص میدهد
بلکه توالی زمانی را نیز به عنوان خروجی بر میگرداند .روش دوم دقت باالتری در تشخیص مکان واکهها
دارد[.]41
روند استخراج ویژگی با استفاده از یک  HMMچند زبانه در شکل  93-3نشان داده شده است[.]41
 سیگنال ورودی با استفاده از یک بازشناس آوا که با استفاده از یک  HMMچند زبانه پیادهسازی
شده است به توالی از آواها و دیرش متناظر با هر آوا تبدیل میشود.
 این توالی به الگوهای  C nVتقسیم شده و در نتیجه توالی از شبه هجاها بدست میآید .برای
توالی شبه هجاهای بدست آمده ،دیرش متناظر با آن d s ،محاسبه میشود.
به این ترتیب ریتم با استفاده از توالی دیرش شبه هجاهای استخراج شده مدل میشود و مقادیر
دیرش حاصل میتواند به عنوان ویژگی در تشخیص زبان مورد استفاده قرار گیرد[ .]41در مرجع [،]92
برای مدل کردن ریتم ،ابتدا گفتار ورودی بخش بندی شده شده که برای این کار از روش واگرایی رو به
جلو و عقب 9استفاده شده است .در نتیجه گفتار ورودی به یک سری بخشهای گذر صداها 2و بخشهای
بزرگتر(قسمتهای پایدار صوت )3تقسیم میشود .سپس از یک الگوریتم ردیابی فعالیت صوتی به منظور
تشخیص بخشهای سکوت استفاده شده است .در مرحلهی بعد با بررسی طیف سیگنال ،با استفاده از یک
الگوریتم ردیابی واکهها ،قسمتهای واکدار سیگنال تشخیص داده میشود .در شکل  92-3خروجی این
مراحل بر روی یک سیگنال گفتار ورودی نشان داده شده است .در نتیجهی این مراحل سیگنال ورودی به
توالی از قسمتهای سکوت ،واکدار و همخوان تبدیل میشود .سپس دنبالهی بدست آمده پویش شده تا
1

-Forward-backward divergence
-transient parts of voiced sounds
3
-steady parts
2

الگوهای  C nVاز آن استخراج شود .برای مثال دنبالهی سیگنال صوتی شکل  92-3بهصورت
) (CCVV.CCV.CV.CCCV.CV.CCCاست .قسمتهایی که هیچ واکهای در آنها نیست ،حذف شده و
در صورتی که دو واکه پشت سر هم آمده باشند ،با یکدیگر ادغام میشوند .دنبالهی شبه هجاها بهصورت
) (CCV.CCV.CV.CCCV.CVدر میآید .به این ترتیب میتوان ریتم را در یک گفتار ورودی مدل نمود.
مزیت استفاده از شبه هجاها این است که نیازی به دادهی برچسب خورده نیست و همچنین در مورد
ساختار هجایی زبانها نیاز به دانش نداریم.

شکل  :93-3استخراج دیرش شبه هجاها[]41

پس از استخراج دنبالهی شبه هجاها میتوان یک شبه هجا را با استفاده از یک آرایه سه بعدی به
صورت زیر نشان داد:
که در آن  d c1و  d c 2دیرش همخوانهای  C1و ( C 2همخوانهای اول و دوم از سمت واکه) و d v

دیرش واکه  Vو  N cتعداد همخوانهای موجود در شبه هجا است .به این ترتیب میتوان شبه هجاها را
به یک سری بردارهای  3بعدی تبدیل نمود.

شکل  :92-3مثالی از بخش بندی خودکار سیگنال گفتار به قسمتهای سکوت ،واکدار و بیواک[]92

-3-3-2-3فرکانس پایه
تغییرات گام یا به عبارت دیگر زیر و بمی ،آهنگ را به وجود میآورد که از یک زبان به زبان دیگر
متفاوت است .در مرجع [ ]51از اطالعات کانتور گام برای  LIDاستفاده شده است .مدل کردن گام در این
مرجع به این صورت است که پس از استخراج کانتورهای گام ،کانتورهایی که از نظر بازهی زمانی طوالنی
هستند ،به قسمتهای کوچکتر تقسیم میشوند ،سپس هر قسمت کانتور گام توسط چند جملهای لژاندر
تخمین زده میشود .این ضرایب به همراه طول کانتور گام به عنوان بردار ویژگی مورد استفاده قرار
میگیرد.

 -4-3-2-3استخراج کانتور گام
برای استخراج کانتور گام در این مرجع از روش ارایه شده توسط برسما استفاده شده است .این
روش از تابغ اتوکرولیشن برای تشخیص قسمتهای صدادار و نقاط کاندید کانتور گام استفاده میکند،
سپس از الگوریتم ویتربی برای یافتن مناسبترین کانتور گام استفاده مینماید .برخی از پارامترهای
معمول برای استخراج کانتور گام در جدول  9-3نشان داده شده است[.]51
جدول  :9-3پارامترهای مورد استفاده برای استخراج کانتور گام[]51
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0.01

Octave cost

0.6

Octave-jump cost

0.14

Voiced/unvoiced cost

-4-3-2-3قسمت بندی کانتور گام
برخی از بخشهای استخراج شده کانتور گام بسیار طوالنی هستند .به منظور تقسیم کردن این
قسمتهای طوالنی به قسمتهای کوچکتر میتوان از کانتور انرژی استفاده کرد .همانطور که در شکل

 91-3مشاهده میشود ،ابتدا کانتور گام توسط کانتور انرژی عالمتگذاری و یک سری نقاط کاندید
مشخص میشود .نقاط کاندید نقاطی هستند که در گودیها(درهها) کانتور انرژی قرار دارند .به منظور
اجتناب از بدست آوردن قسمتهای که طول خیلی کوتاه دارند ،یک محدودیت طول نیز گذاشته شده
است که در این مرجع  41میلی ثانیه در نظر گرفته شده است .همانطور که در شکل  91-3مشاهده
میشود 2 ،نقطه به عنوان نقاط کاندید در نظر گرفته شده است که تنها نقطهی سمت راست به عنوان
نقطه ای برای تقسیم بندی انتخاب شده است ،چرا که نقطهی کاندید اول سبب میشود که یک قسمت
با طول خیلی کوتاه(کمتر از  41میلی ثانیه) بدست آید[.]51

شکل  :91-3قسمت بندی کانتور گام[]51

-4-2-3ریخت شناسی
ریخت شناسی رشتهای از زبانشناسی است که بر روی ساختار داخلی کلمه مطالعه میکند[.]43
معموال کوچکترین واحد در علم نحو کلمات هستند و در اکثر زبانها میتوان با استفاده از قانون
ریختشناسی آنها را با یکدیگر مرتبط ساخت .ریشهی کلمات و معنی لغات معموال از زبانی به زبانی
دیگر متفاوت هستند .نتیجتا در بحث شناسایی خودکار زبان ،کلمات با بررسی مشخصات وساختار
شکلیشان شناسایی میشوند.

-5-2-3علم نحو
مطالعه بر روی قواعد و اصول چگونگی قرار گرفتن کلمات در جمله را علم نحو گویند[.]45
الگوی جمالت در هر زبانی متفاوت است .ولی در مواردی تک کلمات در دو زبان یکسان هستند .برای
مثال ممکن است در زبان انگلیسی و آلمانی ،مجموعهی کلماتی که در پس یا پیش از کلمهی bin

استفاده میشود متفاوت باشد[ .]91واضح و مبرهن است در صورتیکه یکپارچگی و مجموع کلمات،
مبتنی بر لغات و گرامر و استفادهی آنها از طریق ریخت شناسی و اطالعات نحوی باشد سیستم تشخیص
زبان عملکرد بهتری دارد و تالش برای استفاده از چنین اطالعاتی پیشرفتهایی را نیز به همراه دارد .به
هر حال هنگامیکه دو سطح آوا با یکدیگر مقایسه میشوند ،نیاز به گردآوری فرهنگ لغت و کلمات مبتنی
بر گرامر برای تشخیص زبان محسوس تر میشود .در حال حاضر سیستمهایی که از اطالعات
ریختشناسی و علم نحو استفاده میکنند خیلی رایج نیستند .معموال سیستمهای تشخیص زبان از چند
زیرسیستم یا سیستمهای کوچکتر تشکیل میشوند که از بعضی یا تمام انواع اطالعات ذکر شده در باال
برای تخمین یا بدست آوردن بعضی از مقادیر شبیهسازی در زبانهای مختلف استفاده میکنند.
شکل  21-3بلوک دیاگرام کلی سیستم تشخیص زبانی را نشان میدهد که از تمام سطوح اطالعات
استفاده میکند.

شکل :21-3بلوک دیاگرام کلی یک سیستم تشخیص اتوماتیک زبان[]33

هر چند الزم نیست که یک سیستم تشخیص زبان تمام این روشها را انجام دهد و در حقیقت
اکثر سیستمهای تشخیص زبان تمام این کارها را انجام نمیدهند .در واقع بیشتر سیستمها از اطالعات
صوتی و واجآرایی استفاده میکنند.

فصل چهارم

شناساگرهای زبان

-4شناساگرهای زبان
سیستمهای تشخیص زبان مبتنی بر اطالعات آوایی تاکنون جزو بهترین سیستمهای تشخیص
زبان بوده اند که در این فصل اجزای این سیستمها شرح داده خواهد شد.

 -1-4مدلهای زبانی
یک مدل زبانی آماری با استفاده از یک توزیع احتماالتی ،به توالی از  mواحد زبانی(در بحث
تشخیص زبان این واحدها میتوانند واحدهای آوایی باشند) یک احتمال

) P(w1 , w2 ,..., wm

را نسبت

میهد .مدلهای زبانی در کاربردهای ترجمهی ماشینی ،بازیابی اطالعات ،تشخیص گفتار ،بازشناسی زبان
و  ...کاربرد دارند.در یک مدل زبانی  nتایی ،9احتمال مشاهدهی توالی

w1 , w2 ,..., wm

به صورت زیر

تخمین زده میشود.
m

m

i 1

i 1

) P( w1 ,..., wm )   P( wi w1 ,..., wi 1 )  P( wi wi ( n1) ,..., wi 1

()9-5

که در آن مقدار احتمال شرطی )  P(wi wi ( n1) ,..., wi 1به صورت رابطهی 2-5محاسبه میشود:
) Count ( wi ( n1) ,..., wi 1 , wi

()2-5

) Count ( wi ( n 1) ,..., wi 1

P(wi wi ( n 1) ,..., wi 1 ) 

که در این تساوی )  Count (wi ( n1) ,..., wi 1 , wiتعداد دفعاتی که توالی  wi ( n1) ,..., wi 1 , wiدر
پیکرهی آموزشی تکرار شده است را نشان میدهد .در مدلهای زبانی هرچقدر که اندازهی پیکرهی
آموزشی بزرگتر باشد ،مقادیر احتماالت بدست آمده قابل اطمینانتر است .از طرف دیگر هرچقدر که n

-N.gram language model

1

بزرگتر باشد از آنجایی که تعداد توالیهایی که بایستی برای آنها این میزان احتمال را بدست آوریم،
بیشتر میشود ،بنابراین نیاز به پیکره بزرگتری داریم که به اندازهی کافی رخدادهای  nتایی توالی
واحدهای زبانی را پوشش میدهند.
 -2-4سیستم PRLM
همانطور که در شکل  9-5میبینید ،سیستم  PRLMاز یک بازشناس آوایی و متعاقبا از یک
سری مدلهای زبانی تشکیل شده است .در این روش واحدهای آوایی سیگنال گفتار توسط واحد
بازشناس آوا استخراج شده و توالی واحدهای آوایی برای آموزش مدل زبانی  nتایی برای هر زبان مورد
استفاده قرار میگیرد .در طول فاز تشخیص ،سیگنال گفتار آزمایشی توسط بازشناس آوا به واحدهای
آوایی تجزیه شده و احتمال تعلق این توالی به هر یک از مدلهای  nتایی زبان محاسبه میشود .سیگنال
گفتار متعلق به زبانی است که مدل مربوط به آن بیشترین احتمال را برگرداند[.]91

شکل :9-5بلوک دیاگرام سیستم ]91[ PRLM

این سیستم از دو قسمت ابتدایی و انتهایی تشکیل شده است .قسمت ابتدایی که شامل یک
بازشناس آوا است .گرچه بازشناس آوا در سیستم  PRLMمیتواند با هر یک از اینها آموزش داده شود،
اما بهدلیل وجود سیگنالهای گفتار برچسبدار بیشتری که برای زبان انگلیسی وجود دارد ،معموال از
تشخیصدهندهی آوای زبان انگلیسی استفاده میشود[.]91

قسمت انتهایی این سیستم شامل مجموعهای از مدلهای زبانی است .برای ساخت مدل زبانی n

تایی برای هریک از زبانها به این صورت عمل میشود که ابتدا سیگنالهای گفتار آموزشی مربوط به آن
زبان به عنوان ورودی به تشخیص دهندهی آوا داده میشود و یک مدل آوایی برای توالی آواهای خروجی
محاسبه میشود .برای مثال میتوان از یک مدل  2تایی برای مدل کردن توالی آواها استفاده کرد[.]91
 -3-4سیستم PPRLM
گرچه سیستم  PRLMمیتواند به عنوان یک سیستم موثر برای تشخیص زبان مورد استفاده قرار
گیرد ،اما ممکن است گاهی اوقات صداهای زبانی که قصد تشخیص آنرا داریم ،در زبانی که برای آموزش
تشخیص دهندهی آوا استفاده کردهایم ،وجود نداشته باشد ،بنابراین طبیعی است که بهدنبال روشی برای
استفاده از آواهای چندزبانه در تشخیص زبان باشیم .برای مثال میتوان از آواهای چندزبانه برای آموزش
تشخیصدهندهی آوا استفاده نمود یا میتوان از چند تشخیصدهندهی آوا بهصورت همزمان استفاده کرد.
این روش مستلزم این است که دادههای آموزشی برچسبدار برای بیش از یک زبان در دسترس باشد .یک
نمونه از چنین سیستم تشخیص زبان موازی در شکل  2-5برای سه زبان انگلیسی ،ماندارین و اسپانیایی
نشان داده شده است .قابل توجه است که این سیستم را میتوان به هر تعداد سیستم  PRLMموازی
تعمیم داد .تنها محدودیت تعداد زبانهایی است که دادههای آموزشی برچسبدار برای آنها موجود است.
همچنین از نظر زمانی نیز کندتر از روش  PRLMاست[.]91

شکل  -2-5بلوک دیاگرام یک سیستم ]33[ PPRLM

-4-4سیستم PPR
همانطور که در قسمتهای قبل گفته شد ،در سیستمهای  PRLMو  ،PPRLMپس از بدست
آوردن دنبالههای آوایی با استفاده از مدلهای زبانی برای زبانهای مورد نظر ،یک آنالیز واجآرایی با
استفاده از مدلهای زبانی صورت میگیرد .این روش زمانی منطقی است که دادههای گفتاری بر چسبدار
برای هر زبانی که قصد تشخیص آنرا داریم در دسترس نباشد .در صورت وجود دادههای برچسبدار برای
تمامی زبانهای مورد نظر میتوان از استراتژی  PPRاستفاده کرد .بلوک دیاگرام این سیستم در شکل -5
 3برای دو زبان مختلف نشان داده شده است .در این روش بر خالف روشهای  PRLMو  PPRLMکه
ابتدا توالی واجها را تشخیص داده و سپس محدودیتهای واجآرایی مربوط به هر زبان را با استفاده از
مدلهای زبانی اعمال میکنند ،این محدودیتها در حین جستجو برای پیدا کردن بهترین دنبالهی واجی
اعمال میشود[.]91

شکل  -3-5بلوک دیاگرام سیستم ]91[ PPR
1

-5-4سیستم TOPT
این سیستم که توسط آقای تنگ ارائه شده است مشابه سیستم  PPRLMاست ،با این تفاوت که
با داشتن یک مجموعه از بازشناسهای آوایی ،مجموعهی جدیدی از بازشناسها که قدرت بیشتری در
بازشناسی زبانها از یکدیگر دارند را تولید مینماییم .به این صورت که هر بار مجموعهای از آواهای هر
بازشناس آوایی به ازای هر زبان هدف ،برای تولید بازشناسهای آوایی جدید مورد استفاده قرار میگیرد.
این روش باعث بهبودی کارایی سیستم بدون نیاز به دادههای آموزشی زیادتر میشود .همچنین در این
روش برای ساخت بازشناسهای آوایی جدید ،مجموعه آواهایی که قدرت تمایزکنندگی بیشتری دارند
انتخاب میشوند ،در نتیجه اندازهی مجموعه آوای بازشناسهای آوایی ،کوچکتر است و میتوان مدلهای
آوایی آماری با مرتبهی باالتر را تخمین زد .روش کار بدین صورت است که برای هر بازشناس آوا و به ازای
هر زبان هدف ،ابتدا احتماالت یکتایی2مجموعهی آواها محاسبه شده و در نتیجه برداری بصورت
]  [ x1 , x2 ,..., xvfبا ابعاد  vfبدست میآید .در مرحلهی بعد مجموعه بردارهای حاصل برای آموزش
مدلهای  SVMبه ازای هر زبان ،مورد استفاده قرار میگیرند .پس از اتمام آموزش ،هر  SVMیک ابر
صفحه به عنوان خروجی بر میگرداند که بهصورت رابطهی 3-4است:

-Target Oriented Phone Tokenizer
)-bigram(ngram,n=1

1
2

f ( x)  a T  ( x )  b

()3-5
که در آن درایهی iام از بردار
با

(ai )a

وزن ویژگی  xiاز بردار ویژگی  xاست .حاشیهی ابر صفحه

 aiرابطهی عکس دارد ،بنابراین هرچه  aiبزرگتر باشد ،در تعیین ابر صفحه تاثیر گذارتر است.

آوای متناظر با ویژگیهایی که وزن بیشتری دارند به عنوان آوا برای ساخت بازشناسهای آوایی جدید
انتخاب میشوند[.]21
با استفاده از این روش ،در صورتی که  Fبازشناس آوایی و  Lزبان هدف وجود داشته باشد ،به تعداد F*L

بازشناس آوایی جدید بدست خواهد آمد و از نظر علمی بایستی زیر مجموعهای از این بازشناسها را
انتخاب نمود .برای انتخاب به ازای هر بازشناس آوایی بدست آمده یک بردار کد تولید شده و
بازشناسهایی که بردار کد متمایزی داشته باشند انتخاب خواهند شد .برای  lامین بازشناس آوایی جدید
حاصل از  fامین بازشناس آوا ،یک بردار کد بهصورت زیر محاسبه میشود:
()5-5

][C1l , C2l ,..., Cil , Cvfl ]Cil [0,1

در صورتی که  iامین آوا موجود در بازشناس  fام در این بازشناس وجود داشته باشد  Cil  1و
در غیر این صورت برابر صفر است .برای هر یک از  Lبردار کد بدست آمده مرتبط به بازشناس  fام ،فاصله
همینگ هر بردار تا  L-1بردار کد دیگر جمع شده و به عنوان امتیاز نهایی آن بازشناس در نظر گرفته
میشود .بازشناسهای آوایی که باالترین امتیاز را داشته باشند به عنوان بازشناسهای جدید ،در نظر
گرفته خواهند شد[.]21

در این بخش چند نمونه از سیستمهای تشخیص زبان مبتنی بر اطالعات آوایی که در تحقیقات
اخیر ارائه شده است ،شرح داده شد .این سیستمها جزو بهترین سیستمهایی هستند که تا کنون در
کاربرد تشخیص زبان ارائه شده است .قدیمیترین این سیستمها ،سیستم  PPRLMاست که هنوز هم از
محبوبیت قابل توجهی برخوردار است .سیستم  TOPTجزو سیستمهایی هستند که اخیرا معرفی شدهاند
و در قسمتهای قبل به تفصیل شرح داده شد.

-7-4شبکههای عصبی به عنوان شناساگرهای زبان
امروزه کالسهبندی یکی از المانهای کلیدی در حوزهی یادگیری ماشینی است .هدف از
کالسهبندی ،تمایز بین دو یا چند کالس از اشیایی است که ویژگیهای متفاوتی دارند .در یادگیری
ماشینی ،الگوریتمهایی را برای شناسایی اشیاء توسعه میدهیم .الگوریتمهایی بر مبنای توصیفهای
ریاضی،ساختاری و یا آماری .شبکههای عصبی مصنوعی با الهام از شبکههای عصبی زیستی در حوزهی
کالسه بندی اشیاء در چند دههی اخیر توسعهی چشمگیری یافتند .با این وجود مدلهای موجود تقلید
ناقصی از سیستم عصبی انسان هستند .شروع کار شبکههای عصبی به سال  ،9153هنگامیکه  pittsو
 McCullochاولین مدل ریاضی را برای نورونهای زیستی مطرح کردند میرسد .شبکههای عصبی پس از
وقفهای  94ساله دوباره از دههی  21با طرح روش آموزش پسانتشار خطا برای شبکههای چندالیه جان
تازهای گرفت و از آن پس پیشرفت چشمگیری داشت .هم اکنون از شبکههای عصبی در زمینههای
مختلفی همچون شناسایی الگو ،شناسایی سیستم ،خوشهیابی ،تخمین توابع و زمینههای متعدد دیگر
استفاده میشود .در بحث شناسایی الگو عموما از شبکههای  MLPو  RBFاستفاده میشود .شبکههایی
که در بین شبکههای عصبی از گستردگی استفاده و محبوبیت بیشتری برخوردار است .در این پایاننامه
نیز از این دو شبکهی عصبی و همچنین از شبکهی عصبی جدید دیگری با نام  WRBFبه عنوان کالسه

بند استفاده شده است که در فصل بعد نتایج استفاده از این شبکههای عصبی به تفصیل مورد ارزیابی قرار
خواهد گرفت.
 -1-7-4شبکهی MLP
برای حل مسائل ساده که به صورت خطی قابل حل هستند میتوانیم از شبکه های عصبی تک
الیه (پرسپترون ) استفاده کنیم .اما گاهی اوقات که مسائل پیچیدهتر می شوند دیگر این شبکهها پاسخگو
نیستند و باید یک یا چند الیهی دیگر با تعدادی نرون در این الیه به شبکه اضافه کرد که به این الیهها،
الیههای مخفی میگویند(الیههای بین الیههای ورودی و خروجی) .شبکههای عصبی چند الیه به طور
وسیعی در زمینههای متنوعی از قبیل طبقه بندی الگوها ،پردازش تصاویر ،تقریب توابع و غیره مورد
استفاده قرار گرفته است .الگوریتم یادگیری پسانتشار خطا ،(BP)9یکی از رایجترین الگوریتمها جهت
آموزش شبکههای عصبی چند الیه میباشد .از قانون یادگیری پس انتشار خطا ( ،)BPبرای آموزش
شبکههای عصبی چند الیهی پیشخور که عموما شبکههای چند الیه پرسپترون ( )MLPهم نام
میگیرند ،استفاده میشود .به عبارتی توپولوژی شبکههای  ،MLPبا قانون یادگیری پسانتشار خطا
تکمیل میشود .بطور خالصه ،فرایند پس انتشار خطا از دو مسیر اصلی تشکیل می شود .مسیر رفت 5و
مسیر برگشت . 4در مسیر رفت ،یک الگوی آموزشی به شبکه اعمال می شود و تأثیرات آن از طریق الیه
های میانی به الیهی خروجی انتشار می یابد تا اینکه نهایتا خروجی واقعی شبکه  ،MLPبه دست میآید.
در این مسیر ،پارامترهای شبکه(ماتریسهای وزن و بردارهای بایاس) ،ثابت و بدون تغییر در نظر گرفته
میشوند.

- Back-Propagation Algorithm

1

در مسیر برگشت ،برعکس مسیر رفت ،پارامترهای شبکهی  MLPتغییر و تنظیم می گردند .ایدن
تنظیمات بر اساس قانون یادگیری اصالح خطا انجام میگیرد .سیگنال خطدا ،در الیدهی خروجدی شدبکه
تشکیل میگردد .بردار خطا برابر با اختالف بین پاسخ مطلوب و پاسخ واقعی شبکه می باشد .مقدار خطدا،
پس از محاسبه ،در مسیر برگشت از الیهی خروجی و از طریق الیههای شبکه بده سدمت پاسدخ مطلدوب
حرکت میکند .در شبکههای  ،MLPهر نرون دارای یک تابع تحریک غیرخطی است که از ویژگی مشتق
پذیری برخوردار است .در این حالت ،ارتباط بدین پارامترهدای شدبکه و سدیگنال خطدا ،کدامال پیچیدده و
غیرخطی میباشد ،بنابراین مشتقات جزئی نسبت به پارامترهای شبکه به راحتی قابدل محاسدبه نیسدتند.
جهت محاسبه مشتقات از قانون زنجیرهای معمول در جبر استفاده میشود .شکل زیر ساختار یدک شدبکه
عصبی  MLPرا نشان میدهد.

 :5-5ساختار یک شبکه عصبی

-2-7-4شبکهی RBF

]44[ MLP

شبکه توابع شعاعی پایه یکی از انواع شبکههای عصبی است .در دهههای اخیر از این شبکه به
عنوان کالسه بند نیز استفاده شده و نتایج درخور توجهی از آن بدست آمده است .برای اولین بار در سال
 9125بشکیرف از شبکهی RBFبرای طبقهبندی استفاده کرد[ .]42پس از آن از این شبکه در مسائل
شناسایی الگو استفاده شد ،تا آنجا که امروزه این شبکه بهعنوان یک کالسهبند قابل اطمینان بشمار
میرود[21و41و43و .]42شبکهی  RBFیک شبکهی سه الیه است؛ الیهی اول الیهی ورودی است که
ویژگیها به آن وارد میشوند ،الیهی دوم یا الیهی مخفی شامل توابع شعاعی پایه است و نام شبکه از
همین توابع گرفته شده است و الیهی سوم الیهی خروجی است که شامل توابع فعالسازی شبه
سیگموید است[ .]43شکل زیر ساختار سادهی یک شبکهی  RBFرا نشان میدهد.

شکل :4-5شبکه عصبی

]44[ RBF

الیهی ورودی ،ویژگیهای استخراج شده از نمونهها را دریافت کرده و بدون تغییر به الیهی میانی
میدهد .نرونهای الیهی میانی توابع شعاعی هستند که باید چهار خاصیت را دارا باشند:
 نسبت به مرکز متقارن باشند .

 بیشترین مقدار را در مرکز داشته باشند .

 با فاصله گرفتن از مرکز مقدار تابع کم شود .
 مشتق پذیر باشند.

نوعا از توابع گاوسی برای این الیه استفاده میشود[.]44
()3-5

2

X  m
2 m2

y m   m ( X   m )  exp( 

در این تابع  Xبردار ورودی شبکه عصبی m ،اندیس نرون مخفی  ،بردار میانگین تابع گاوسی با
ابعادی برابر با ابعاد بردار  Xو  پارامتر پراکندگی آن است .بدلیل زیاد بودن تعداد نمونهها در اکثر
مسائل شناسایی الگو تعداد نرونهای الیهی میانی کمتر از تعداد نمونههای آموزش انتخاب میشود .اما از
طرفی چون رفتار شبکهی  RBFو  MLPبا یکدیگر متفاوت است و هر نرون محدودهای از دادههای
ورودی را میبایست پوشش دهد ،عموما تعداد نرونهای خیلی بیشتری نسبت به  MLPنیاز
است[29و.]22
الیهی خروجی در شبکهی عصبی  RBFتماما شبیه شبکهی  MLPبوده و نرونهای این الیه
میتوانند هر یک از توابع فعالسازی سیگموید ،خطی ،تانژانت هیپربولیک و یا توابع مرسوم دیگر را استفاده
کنند[ .]23وزنهایی نیز بین الیهی میانی و خروجی وجود دارد که آموزشپذیر میباشند .در نهایت
ورودی نرونهای الیهی خروجی مجموع وزن یافتهی توابع شعاعی پایه هستند .در بحث آموزش
شبکههای  RBFعموما از روش پسانتشار خطا استفاده میشود که این نوع آموزش در شبکهی  MLPنیز
مرسوم است .در این پایان نامه ضمن استفاده از این شبکه ،عملکرد دو شبکهی  RBFو شبکهی جدید
 WRBFکه در بخش بعدی توضیح داده میشود نیز پرداخته خواهد شد.
-3-7-4شبکه WRBF

شبکهی  WRBFشبکهای جدید است که در آن از شبکههای  RBFو  MLPالهام گرفته شده
است .همانطور که در قبل ذکر شد دو شبکهی مذکور در بخشهای قبل ،دارای یک الیهی ورودی یک
الیهی خروجی و یک الیهی مخفی یا میانی میباشند که در شبکهی  MLPالیهی میانی بیشتر از یکی
هم میتواند باشد .الزم به ذکر است که یک الیهی مخفی نیز برای حل هر مسئلهی غیر خطی شناسایی
الگو کفایت میکند[ .]25همچنین دو شبکهی  RBFو  MLPشباهتهای دیگری نیز با یکدیگر دارند و از
جملهی آنها این که اتصاالت بین الیهی میانی و خروجی شامل وزنهایی هستند که در طول فرایند
آموزش به روز میشوند[ .]44اما دو تفاوتی که این دو شبکه با یکدیگر دارند در وزنهای بین الیهی میانی
و ورودی و همچنین نوع توابع فعالسازی در الیهی میانی میباشد .به این صورت که در شبکهی  RBFدر
الیهی میانی از تابع فعالسازی گاوسی استفاده میشود ،در صورتیکه در شبکهی  MLPتوابع شبه
سیگموید استفاده میشود .از طرفی دیگر در شبکهی  MLPبین الیهی ورودی و میانی وزنهایی
آموزشپذیر وجود دارد که این وزنها در شبکهی  RBFوجود ندارد.
در شبکه  WRBFبردار وزنی به نام  Wدرساختار  RBFاضافه شده است که سبب میشود هر کدام از
گرههای ورودی ،وزن منحصر به فردی متفاوت از مقدار  9داشته باشند[ .]44با این کار توابع شعاعی به
جای اینکه روی ورودیها(بردار )Xعمل کنند ،روی نگاشت خطی از ورودیها( )W.Xعمل خواهند کرد:
()2-5

2

)

Wm . X   m
2 m2

ym  f m ( X )  exp( 

در اینجا  Wm  w1m , w2m ,...wnm یک بردار وزن بین ورودی و نرون مخفی  mاست که ابعاد آن
با ابعاد بردار ورودی برابر است .با افزودن این بردار به نرونهای ورودی اجازه داده میشود وزنهای
متفاوتی داشته باشند و به تبع آن تاثیر متفاوتی در شناسایی شبکه داشته باشند[ .]44در فصل پایانی

خواهیم دید که این شبکهی جدید عملکرد بهتری را از خود در برابر شبکههای RBFو  MLPارائه خواهد
کرد.

فصل پنجم

آزمایشها

-5آزمایشها
-1-5مقدمه
در این فصل آزمایشات انجام شده در زمینهی تشخیص نوع زبان آمده است .ویژگیهای مورد
استفاده در این آزمایشات عبارتند از  LPC ،PLP ،MFCCو تبدیل فوریهی بسل.
در دو مرحله از آزمایشات ابتدا یکی از انواع ویژگیهای مذکور از سیگنال گفتار استخراج شده است.
سپس این ویژگیها به شبکههای عصبی  RBF،MLPو  WRBFجهت تشخیص نوع زبان داده شده و
نتایج حاصله از این آزمایشات با یکدیگر مقایسه شدهاند.

 -2-5دادگان OGI-TS
پایگاه دادهی مورد استفاده در این پایاننامه دارای  91زبان گفتاری تلفنی است که در ابتدا توسط
آقای موسوسامی جمع آوری شد .این گفتار شامل  111تماس تلفنی بود که زبانهای انگلیسی ،ماندارین،
فارسی ،اسپانیایی ،فرانسوی ،تامیل ،آلمانی ،ویتنامی ،ژاپنی و کرهای را دارا بود .بعد از آن و در چند سال

بعد این دادگان با استفاده از افزایش ضبطها به ازای هر یک از  91زبان و افزودن زبان هندی به مجموعه
زبانها ،گسترش یافت .این دادگان یکی از دادگانهای استانداردی است که  NISTبرای ارزیابی
سیستمهای تشخیص زبان در نظر گرفته است .در این مجموعه دادگان یک سری سئواالت توسط هر
تماس گیرنده مطرح میشود که جواب هر یک از این سئواالت به عنوان دادگان جمعآوری شده
است[ .]24در زیر بعضی از این سئواالت آورده شده است:
 اکثرا به چه زبانی صحبت میکنید؟(3ثانیه)
 زبان بومی شما چیست؟(3ثانیه)
 بیشترین غذاهای سرو شده در چند وقت گذشته توسط شما چه بوده؟(4ثانیه)
 روزهای هفته را نام ببرید2(.ثانیه)
 اعداد از  1تا  91را به ترتیب بیان کنید91(.ثانیه)
 در مورد آب و هوای شهر خود صحبت کنید91(.ثانیه)
 در مورد چیزهایی که در شهر خود به آنها عالقهمند هستید صحبت کنید(91ثانیه)
 اتاقی که در آن هستید را شرح دهید92(.ثانیه)
 در مورد یک موضوع به دلخواه صحبت کنید54(.ثانیه)

-3-5استخراج ویژگی
همانطور که در قبل آمده است دیتا بیس مورد استفادهی ما یعنی دیتا بیس  OGI-TSدارای
نمونههایی با زمانهای مختلف است .در ابتدا این دیتا بیس را از حیث تفاوت زمانی دسته بندی میکنیم.
انتخاب نمونهها و تعیین مرد یا زن بودن گویندهها نیز به صورت اتفاقی انجام شد .در این بین بعضی از
این دسته بندیها تنوع بیشتری در محتوای صحبتی دارد .نمونههای  4و  91ثانیهای که این مزیت را

دارند را انتخاب کرده و آزمایشات را بر روی آنها انجام میدهیم .همچنین زبانهای مختلفی که در این
دیتا بیس موجود میباشد را به طور دوتایی ،چهار تایی و شش تایی با یکدیگر مقایسه میکنیم.
برای استخراج ویژگی MFCCابتدا سیگنال ورودی را به فریمهای  24میلی ثانیهای با  91میلی
ثانیه همپوشانی تقسیم کرده و سپس از هر فریم  2ضریب  MFCCبه همراه انرژی ،مشتق اول و مشتق
دوم این ضرایب را استخراج نمودیم .در نتیجه نمونههای گفتاری ما به بردارهای ویژگی  25بعدی تبدیل
میشود .در روش بعدی یعنی روش  PLPنیز به همان صورت ،یعنی فریمهای  24میلی ثانیهای با 91
میلی ثانیه همپوشانی مورد نظر ماست .سپس در مرحلهی نهایی  1ضریب از ضرایب  PLPرا جدا کرده و
در نتیجه خروجی برنامه توالی از بردارهای ویژگی  1تایی میباشد .نتایج حاصله از انتخاب تعداد ضرایب
نشان میدهد که تعداد  1ضریب از  PLPو LPCو  2ضریب از  MFCCبهترین نتیجه را برای این پروژه
رقم میزند .در نهایت برای ویژگی تبدیل فوریهی بسل تعداد  211ویژگی و همپوشانی  41درصد بهترین
نتیجه را به ما میدهد .در جداول زیر نتایج حاصل از بازشناسی 2زبانه ،توسط شبکهی عصبی  MLPبه
ازای تغییر پارامترهای موثر در فرایند استخراج ویژگی نشان داده شده است.
جدول-9-4تاثیر تعداد ضرایب در استخراج ویژگی MFCC

تعداد ویژگی
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درصد صحت
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جدول -2-4تاثیر تعداد ضرایب در استخراج ویژگی
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جدول-3-4تاثیر تعداد ضرایب در

استخراج ویژگی LPC

تعداد ویژگی
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جدول -5-4تاثیر تعداد ضرایب در استخراج ویژگی بسل

تعداد ویژگی

03

233

203

133

درصد صحت

32/13

29/91

22/31

23/11

همانطور که از جداول باال مشخص است ،تعداد ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو تبدیل فوریهی
بسل که بهترین نتایج را به ما میدهد به ترتیب 25و1و1و 211است ،اما از آنجا که در تبدیل فوریهی
بسل تعداد باالتر ضرایب سرعت ما را پایین میآورد ،برای وجود موازنهای بین سرعت و دقت ما تعداد
 941ضریب را انتخاب میکنیم.
 -1-3-5روش SDC
زبانها از نظر آواهایی که برای تولید گفتار استفاده میکنند ،تشابهات زیادی دارند ،لیکن تفاوت
زبانها را میتوان از نظر فرکانس تکرار آواها و همچنین آواهایی که میتوانند در یک زبان در کنار یکدیگر
قرار گیرند مقایسه کرد .یک روش برای مدل کردن اطالعات واج آرایی این است که اطالعات واجآرایی را
در سطح ویژگی مدل کنیم .یعنی بردار ویژگیی استخراج کنیم که بتواند تغییرات آوایی را مدل کند و

بازهی زمانی طوالنیتری از گفتار که تغییرات آوایی را در بر میگیرد را در نظر بگیرد .با رجوع به کارهای
مختلفی که در دورههای قبل در زمینهی تشخیص زبان ارائه شده است ،دو ویژگی  SDCو  TFCقادر به
مدل کردن اطالعات واج آرایی در سطح ویژگی میباشند .این دو ویژگی در فصل سوم مورد بررسی قرار
گرفتند .ما در این قسمت از یکی از این ویژگی ها یعنی  SDCبا مولفه های  3-9-3-3به عنوان ویژگی
استفاده میکنیم و آن را با حالتی که به تنهایی از ویژگیهای دیگر استفاده می شود مقایسه میکنیم.
نتیجهی دقت تشخیص زبان برای حالتی که به تنهایی از ویژگیهای  MFCCو  PLPو  LPCو تبدیل
فوریهی بسل استفاده شده است و حالتی که از روش  SDCنیز به همراه آنها استفاده شده است در
شکلهای آتی آمده است .الزم به ذکر است که روش  SDCارائه شده در این بخش توسط شبکهی عصبی
 MLPاجرا شده است.

-4-5شبکههای عصبی
در این بخش به توضیح تاثیر تغییر پارامترهای شبکههای مورد استفاده در این پایاننامه
میپردازیم .همچنین هر کدام از روشهای استخراج ویژگی را با استفاده از شبکههای  MLPو  RBFو
 WRBFبرای نمونههای  4و  91ثانیهای مورد استفاده قرار داده و با یکدیگر مقایسه میکنیم %24 .از کل
دادههای موجود که بهصورت تصادفی انتخاب شده اند را به عنوان مجموعهی آموزش و  %34از دادهی
باقیمانده را به عنوان مجموعهی آموزش در نظر میگیریم .نتایج این آزمایشات در جداول و شکلهای این
بخش آمده است.
 -1-4-5شبکه MLP
ما در این پایاننامه از شبکه عصبی  MLPبهره میبریم که دارای یک الیهی ورودی یک الیهی
میانی و یک الیهی خروجی میباشد همانطور که در بخش 5نیز ذکر شد می توان از بیش از یک الیه نیز

در این بخش استفاده کرد لیکن اثبات شده است که یک الیهی مخفی برای هر مسئلهی غیر خطی
شناسایی الگو کفایت میکند[ ،]25پس در اینجا منظور ما از شبکه  MLPهمان شبکه با یک الیه نرون
مخفی میباشد .همچنین از تابع فعالسازی سیگموید و روش آموزش گرادیان نزولی 9در آزمایشات خود
بهره میبریم .با توجه به آزمایشات انجام شده تعداد نرونهای الیهی میانی که بهترین عملکرد را در این
پروژه داشته است  21نرون بوده که نتایج این آزمایش بر روی دو زبان انگلیسی و ژاپنی برای ویژگی PLP

در جدول زیر آورده شده است.
جدول -4-4تاثیر تعداد نرونهای الیهی میانی شبکهی  MLPدر دقت تشخیص زبان

تعداد نرون
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درصدصحت
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همانطور که در جدول باال آمده است تعداد  21نرون الیهی میانی بهترین نتایج را در این
آزمایش میدهد .لذا در قسمتهای دیگر آزمایشات نیز از  21الیهی مخفی در شبکهی عصبی MLP

استفاده مینماییم.
حال پس از بررسی میزان تاثیر تعداد نرونهای الیهی میانی در دقت تشخیص زبان به سراغ مقایسهی
تاثیر روشهای استخراج ویژگی در دقت تشخیص زبان میرویم.

- Gradient Descent
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شکل :9-4مقایسهی نتایج حاصل از ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو  BESSELبا استفاده از شبکه عصبی  MLPبرای
نمونههای صوتی  91ثانیه ای

همانطور که از شکل  9-4مشخص است ضرایب  MFCCبیشترین درصد دقت را در میان دیگر
ضرایب دارا میباشند .البته یکی از دالیلی که موجب شد میزان این دقت بیشتر از ضرایب  PLPباشد این
است که ما در مراحل بدست آوردن ضرایب  MFCCاز انرژی و مشتق اول و دوم این ضرایب استفاده
کردیم .همچنین با توجه به نزدیکی درصد دقت ضرایب تبدیل فوریهی بسل به ضرایب کپستروم و این که
در همهی این موارد دقت روش تبدیل فوریهی بسل از دقت روش  LPCبیشتر است میتوان این نتیجه را
گرفت که استفاده از این روش در تشخیص زبان امیدوار کننده میباشد و با انجام تحقیقات بیشتر روی
این ضرایب شاید دقت این روش حتی بیشتر از روشهای  MFCCو  PLPنیز شود .در شکل 2-4
مقایسهای نیز بین همین ویژگیها برای نمونههای  4ثانیهای از دیتا بیس  OGI-TSشده است.
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شکل :2-4مقایسهی نتایج حاصل از ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو  BESSELبا استفاده از شبکه عصبی  MLPبرای
نمونههای صوتی  4ثانیه ای

آنچه از دوشکل  9-4و  2-4مشخص است این است که با کم شدن زمان نمونههای مورد
آزمایش ،دقت تشخیص نیز به شدت پایین میآید .این درحالی استکه ضرایب  MFCCبه نسبت دیگر
ضرایب میزان افت کمتری داشته است .در جدول  2-4میزان بهبود دقت هر کدام از جفت زبانها در
نمونههای  91ثانیه ای نسبت به نمونههای  4ثانیه ای آورده شده است .قابل پیش بینی است که با زیاد
شدن زمان نمونهها دقت بیشتری در خروجی داشته باشیم .مسلما هنگامیکه نمونههای ورودی به شبکه
بیشتر باشد شبکه آموزش بهتری را میبیند.

جدول  -2-4میزان بهبود دقت هر کدام از جفت زبانها در نمونههای  91ثانیه ای نسبت به نمونههای  4ثانیه ای
انگلیسی.
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همچنین نمودار خطای  MSEبرای مقایسه بین دو زبان انگلیسی و آلمانی مشاهده میشود.

شکل :3-4نمودار خطای  MSEبرای نمونهی  91ثانیهای زبانهای انگلیسی-آلمانی

با توجه به این نمودار دو منحنی در شکل وجود دارد که یکی مربوط به دادههای آموزش است و دیگری
مربوط به دادههای ولیدیشن میباشد.

همچنین در اشکال بعدی مقایسه ای بین چهار و شش زبان از مجموعه دیتا بیس  OGI-TSشده است.

80
70
60
50

انگلیسی.فرانسوی.فارسی.آلمانی

40

انگلیسی.فرانسوی.ژاپنی.اسپانیایی

30
20
10
0
BESSEL

LPC

MFCC

PLP

شکل :5-4مقایسهی نتایج حاصل از ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو  BESSELبا استفاده از شبکه عصبی  MLPبرای
چهار زبان

درشکل  5-4یکبار مقایسه ای بین چهار زبان انگلیسی ،فرانسوی ،فارسی و آلمانی و یکبار دیگر بین
چهار زبان انگلیسی ،فرانسوی ،ژاپنی و اسپانیایی انجام شده است .مقایسه نشان میدهد بهترین نتایج به
ترتیب با  39و  32درصد ،به ویژگی  MFCCتعلق دارد و طبق روال اشکال قبل روش تبدیل فوریهی بسل
باالتر از روش  LPCجواب گرفته است.
در شکل  4-4نتیجهی مقایسهی بین شش زبان با نمونههای  91ثانیهای با استفاده از شبکهی عصبی
 MLPشده است.
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شکل :4-4مقایسهی نتایج حاصل از ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو  BESSELبا استفاده از شبکه عصبی  MLPبرای
شش زبان

همچنین در جدول  3-4نتایج چند زبانه برای ویژگی  PLPبه صورت ماتریسی بیان شده است.

جدول  -3-4دقت درستی مقایسه شش زبانه برای نمونه های  91ثانیهای ویژگی
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در جدول باال برای نمونههای  91ثانیه ای مقایسهای بین  2زبان انجام شد .درصد درستی هر
زبان را به صورت مجزا از شبکهی عصبی بدست آورده و وارد کردیم .برای نمونه در سطر آخر جدول%54 ،
نمونهها در زبان اسپانیایی به درستی تشخیص داده شدند و  %44بقیهی دادهها اشتباه تشخیص داده
شدند که این مقادیر اشتباه در بین  4زبان دیگر تقسیم شدند.
در ادامه به ارائهی نتایج حاصل از پیادهسازی روش  SDCبه همراه ویژگیهای ،LPC ،MFCC
 PLPو تبدیل فوریهی بسل میپردازیم .این نتایج را برای نمونههای  91ثانیهای در شکل زیر میتوان
مشاهده نمود:
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شکل :2-4نتایج حاصل از ضریب  SDCبه همراه ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو  BESSELبا استفاده از شبکه عصبی
MLP

در این قسمت نیز نتایج نشان میدهد که استفاده از ضرایب  SDCتاثیر زیادی در بهبود دقت سیستم
خواهد داشت ،چنانکه در مواردی تا  94درصد نیز در بهبود دقت سیستم به ما کمک میکند.
-2-4-5شبکه RBF
در شبکهی  RBFمورد استفادهی ما پارامترهای مختلفی از جمله تعداد نرونهای مخفی ،تعداد
دورهی آموزش ،توابع فعالسازی الیهی خروجی ،نرخ آموزش اولیهی وزنهای خروجی و غیره در دقت
تشخیص زبان ،موثر میباشند .از اینرو باید بهدنبال انتخاب مناسبترین پارمترهایی که بهترین درصد
تشخیص زبان را به ما میدهد باشیم .در ابتدا با انتخاب  241دورهی آموزش و تخصیص  %24از دادهها به
عنوان مجموعه آموزش و  %34از دادهها به عنوان مجموعهی آزمایش شروع میکنیم .سپس به سراغ
تعیین تعداد نرونهای الیهی مخفی میرویم .جدول  2-4تاثیر تعداد نرونهای الیهی میانی را بر روی دو
زبان انگلیسی و ژاپنی برای ویژگی  MFCCنشان میدهد.
جدول -2-4تاثیر تعداد نرونهای الیهی میانی شبکهی  RBFدر دقت تشخیص زبان
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با توجه به جدول باال میتوان دریافت که با  51نرون در الیهی مخفی بهترین درصد درستی
بدست میآید .شایان ذکر است که تعیین بقیهی پارامترهای موثر در بهبود دقت تشخیص در همان
آزمایش مورد بررسی قرار گرفته و بهترین نتیجه در آن شکل یا جدول مورد نظر آورده میشود .یعنی مثال
در آزمایشی ممکن است تابع فعالسازی سیگموید بهتر از تابع خطی عمل کند و در آزمایشی دیگر ،تابع

فعالسازی خطی بهتر عمل کند .به بیانی دیگر بقیهی پارامترها ممکن است در هر آزمایش تغییر کند و
نمیتوان معیار مشخصی را برای مقدار پارامترها در همهی آزمایشات در نظر گرفت.
بعد از بررسی پارامترهای موثر ،به سراغ مقایسهی زبانها میرویم .نخست تاثیر روشهای
استخراج ویژگی در دقت تشخیص زبان را با استفاده از شبکهی  RBFمقایسه مینماییم.
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شکل :3-4مقایسهی نتایج حاصل از ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو  BESSELبا استفاده از شبکه عصبی  RBFبرای
نمونههای صوتی  91ثانیه ای
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شکل :2-4مقایسهی نتایج حاصل از ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو  BESSELبا استفاده از شبکه عصبی  RBFبرای
نمونههای صوتی  4ثانیه ای

با مقایسهی دو شکل  3-4و ، 9-4همچنین  2-4و  2-4در مییابیم که جز در چند مورد ،در
بقیهی آزمایشها هنگامی که از شبکهی  RBFاستفاده کردیم به نتیجهی بهتری نسبت به حالتی که از
شبکهی  MLPاستفاده کردیم ،رسیدهایم .اشکال  1-4و  91-4استفاده از شبکهی  RBFرا برای
نمونههای صوتی  91ثانیهای چهار و شش زبانه نشان میدهد.
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شکل :1-4مقایسهی نتایج حاصل از ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو  BESSELبا استفاده از شبکه عصبی  RBFبرای
نمونههای صوتی  91ثانیه ای
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شکل :91-4مقایسهی نتایج حاصل از ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو  BESSELبا استفاده از شبکه عصبی  RBFبرای
نمونههای صوتی  91ثانیهای

-3-4-5شبکه WRBF
دقت شبکهی  WRBFهمانند شبکهی  RBFاستفاده شده در بخش قبل نیز تحت تاثیر
پارامترهای مختلفی از جمله تعداد نرونهای مخفی ،تعداد دورهی آموزش ،توابع فعالسازی الیهی خروجی،
نرخ آموزش اولیهی وزنهای خروجی و  ...میباشد .مطابق با شبکهی  ،RBFاین شبکه نیز با تعداد 51
نرون در الیهی مخفی خود بهترین نتیجه را میدهد .انتظار میرود این شبکه بهتر از شبکههای  MLPو
 RBFاستفاده شده در قسمتهای قبل عمل نماید.
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شکل :99-4مقایسهی نتایج حاصل از ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو  BESSELبا استفاده از شبکه عصبی  WRBFبرای
نمونههای صوتی  91ثانیه ای
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شکل :92-4مقایسهی نتایج حاصل از ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو  BESSELبا استفاده از شبکه عصبی  WRBFبرای
نمونههای صوتی  91ثانیه ای
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شکل :93-4مقایسهی نتایج حاصل از ضرایب  MFCCو  PLPو  LPCو  BESSELبا استفاده از شبکه عصبی  WRBFبرای
نمونههای صوتی  91ثانیهای

همانطور که در شکلهای 99-4تا  93-4میبینید همهی نتایج بدست آمده ،نسبت به زمانی که
از شبکهی  MLPاستفاده شده است درصد صحت بیشتری دارد و همینطور در اکثر موارد ،نتایج بدست
آمده نسبت به حالتی که از شبکهی  RBFاستفاده شده است بهتر است .همچنین مشاهده میشود هر چه
تعداد زبانها بیشتر میشود ،بهبود دقت نیز بیشتر خودش را نشان میدهد.

-5-5مقایسه
نتایج بدست آمده از این پایاننامه در بخشهای پیشین به تفصیل نمایش داده شد و مورد بحث قرار
گرفت .حال در قسمت پایانی این فصل این نتایج را با نتایج بدست آمده توسط مرجع[ ]91مقایسه
خواهیم کرد .دیتابیس مورد استفاده در این مرجع همان  OGI-TSمیباشد .نتایج حاصل از چهار روش
مورد آزمایش در مقالهی مورد نظر برای نمونههای  91ثانیهای به همراه نتایج بدست آمده از شبکهی
 WRBFاین پایاننامه در شکل  95-4آمده است.

انگلیسی.ژاپنی
انگلیسی.اسپانیایی

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

شکل :95-4مقایسهی نتایج این پایاننامه با روش مرجع[(]91زیسمن)

با توجه به شکل باال اگر بخواهیم این نمودار را به دو گروه مقالهی آقای زیسمن و نتایج بدست آمده در
این پایاننامه تقسیم کنیم ،خواهیم دید که در مقالهی آقای زیسمن بهترین نتیجه مربوط به روش ،PPR
با  12درصد و بعد از آن  PPRLMبا  11درصد میباشد .این درحالی استکه روش ارائه شده در این
پایاننامه که استخراج ویژگی توسط چهار روش و سپس استفاده از شبکهی عصبی  WRBFمیباشد دقت
بهتری نسبت به روش آقای زیسمن دارد .همانطور که در نمودار باال میتوان دید استخراج ویژگی MFCC

و  LPCبا  14درصد وسپس روش  PLPبا  12درصد و در آخر روش تبدیل فوریهی بسل با  21درصد
بهترین نتیجه را گرفتند.
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شکل :94-4مقایسهی نتایج این پایاننامه با روش مرجع[]33

با توجه به شکل میتوان مشاهده کرد که هرکدام از نتایج بدست آمده در این پایاننامه بهبود قابل
توجهی نسبت به نتایج حاصل از روش مرجع[ ]33دارد .مشاهده میشود که مثال در روش %33 MFCC
افزایش دقت داشتیم .یکی از دالیلی که این ویژگیها دقت بیشتری دارند این است که در روش ارائه شده
در این پایاننامه از شبکهی عصبی  WRBFاستفاده شده که نسبت به  MLPبه طور محسوسی دقت
باالتری را ارئه میکند.

فصل ششم

جمعبندی و پیشنهادات

 -6جمعبندی و پیشنهادات

-1-6جمعبندی
هدف از انجام این پروژه ارائه تکنیکهایی جهت بهبود سیستمهای تشخیص زبان گفتاری مبتنی بر
اطالعات آکوستیکی بود .مزیت این دسته از سیستمها تعمیم آنها به تعداد زبانهای بیشتر است .در این
راستا یک سری روشها ارائه شد که عبارتند از:
 بررسی تاثیر اطالعات آکوستیکی در دقت تشخیص زبان
 ارائه روش استخراج ویژگی مبتنی بر تبدیل بسل
 بررسی تاثیر روش  SDCبر روی ویژگی  ،LPC ،PLP ،MFCCو تبدیل فوریهی بسل
 ارائه شبکههای عصبی مختلف همانند  RBF ،MLPو همینطور  WRBFکه برای اولین بار در
زمینهی تشخیص زبان استفاده شد.
نتایج ارزیابیهای صورت گرفته با استفاده از دادگان  OGI-TSنشان داد که:
روشهای ارائه شده در این پروژه قابلیت تعمیم به هر تعداد زبان مورد دلخواه را دارد ،چنانکه در
این پروژه ،مقایسه بین دو ،چهار و شش زبان مختلف صورت گرفته است.
دقت تشخیص برای نمونههای  91ثانیهای بهتر از نمونههای  4ثانیهای است که نشان میدهد با
افزایش زمان نمونهها دقت سیستم باال میرود.
استفاده از روش  MFCCبهترین دقت تشخیص زبان در میان دیگر روشها را دارد.
استفاده از روش  SDCبه تشخیص بهتر سیستمها کمک میکند و دقت سیستم را به طور
محسوسی باال میبرد.

روش تبدیل فوریهی بسل نتیجهای باالتر از روش  LPCدارد و نزدیکی دقت این روش به
روشهای  MFCCو  PLPنشان از این دارد که میتوان بسل را به عنوان روش استخراج ویژگی
قدرتمند در نظر گرفت.
استفاده از روش ارائه شده برای کالسه بندی که همان شبکهی  RBFبود دقت تشخیص زبان را
تا حدود زیادی باال میبرد و در برخی موارد ،برای تشخیص دو زبانه این دقت به  %12میرسد.
این نتیجه نشان میدهد که از شبکهی عصبی  RBFمیتوان به عنوان کالسه بند قدرتمندی در
زمینهی تشخیص زبان نام برد.
ارائهی روش جدید دیگری برای کالسهبندی یعنی  WRBFمجددا دقت تشخیص زبان را نسبت
به کالسهبند  RBFتقویت کرد.

-2-6پیشنهادات
در این پروژه از ویژگیهایی استفاده شده است که مربوط به ویژگیهای سطح پایین صوت
میباشد .میتوان از سایر ویژگیها که در سطوح دیگر هستند نظیر خواص عروضی و بدیعی ،یا از اطالعات
واجآرایی صوت ویا در سطوح باالتر ریختشناسی لغوی که به ساختار درونی کلمات مرتبط میشود و
قواعد صرف و نحو استفاده کرد.همچنین میتوان از ترکیبی از دو یا چند نوع ویژگی متفاوت جهت بهبود
دقت سیستم استفاده کرد .بعد از عمل استخراج ویژگی نیز میتوان جهت بهبود عملکرد سیستم و یا
افزایش سرعت سیستم کارهایی را صورت داد .از جمله کارهایی که میتوان در جهت افزایش سرعت
سیستم انجام داد روش کاهش بعد  PCAاست که باید تاثیر این روش بر روی ویژگیهای مختلف بررسی
شود .بعد از استخراج ویژگی و پسپردازشهایی که بر روی آنها انجام شد نوبت به شناساگرها میرسد .ما
در این قسمت مستقیما از شبکههای عصبی به عنوان شناساگر استفاده کردیم و دیدیم که روش ارائه
شده در این پایاننامه بهبود قابل توجهی در دقت عملکرد سیستم به وجود آورد .لیکن قبل از استفاده از

شبکههای عصبی میتوان از شناساگرهای شناخته شدهای نظیر GMMو HMMو  SVMودیگر
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بهتری نسبت به سایر روشها داشته باشد.
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