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استخراج ويژگي مبتني بر همجوشي اطالعات زيرباندهاي رتبه بندي شده سيگنال گفتار جهت بازشناسي گوينده

 علي صادقي ناييني
  ناوري اطالعات، دانشگاه صنعتي اميركبيردانشكده مهندسي كامپيوتر و ف

asadegh3@uwo.ca  
 

 محمد مهدي همايونپور
  دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات، دانشگاه صنعتي اميركبير

homayoun@aut.ac.ir   

ميزان اهميت زيرباندهاي مختلف سـيگنال گفتـار در    پژوهشدر اين  :چكيده
بازشناسي گوينده سنجيده شده و بر اسـاس ايـن ميـزان اهميـت، يـك ويژگـي       

از همجوشي اطالعات زيرباندهاي مختلف سيگنال  براي بازشناسي گوينده ديدج
ي آموزشي و آزمايشي گفتار به ها براي اين منظور نمونه. گفتار بدست آمده است

زير باند تقسيم شده و هريـك   16، به اي كمك درخت تجزيه تبديل ويولت بسته
. مورد استفاده قرار گرفـت  از اين زير باندها بطور مستقل براي بازشناسي گوينده

با توجه به ميزان دقت بازشناسي گوينده بدست آمده براي هر زير باند، اين زيـر  
سـپس بـر   . رتبه اهميت براي بازشناسي گوينده رتبـه بنـدي شـدند    4باندها به 

اساس رتبه هر زيـر بانـد تعـداد معنـاداري از ضـرايب بـردار ويژگـي حاصـل از         
در انتها اين بـردار ويژگـي در يـك    . اختصاص يافتهمجوشي به زيرباند مربوطه 

نتـايج حاصـل حـاكي از    . سيستم بازشناسي گوينده مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   
باشد بطوريكه توانسته اسـت   ميموفقيت اين ويژگي در تمايز گويندگان مختلف 

درصـد   5/94گوينده به دقـت بازشناسـي    35نمونه از  490براي تصديق هويت 
   .دست يابد

ويژگـي، همجوشـي، زيربانـد، ويولـت     اسـتخراج   :كليـدي  يهـا  ژهوا
 .گوينده، درخت تجزيه، بازشناسي اي بسته

  مقدمه -1
اين . شود ميي فركانسي گوناگوني توليد ها سيگنال گفتار از تركيب مولفه

قرار دارند كه معموال در  اي ي فركانسي در بازه گستردهها مولفه
كاربرد مورد نظر، پهناي باند كانال  كاربردهاي پردازش گفتار با توجه به

 3.4-0.3انتقال و انتخاب فركانس نمونه برداري مناسب، اين بازه بين 
براي كاربردهاي (كيلوهرتز  8- 0و ) براي كاربردهاي تلفني(كيلوهرتز 
ي فركانسي كه در زير باندهاي مختلف ها مولفه. گيرد ميقرار ) ميكروفوني

يكساني براي بازشناسي د داراي ارزش گيرن مياين پهناي باند قرار 
با فركانس آنها  ها ن مولفههمچنين تغيير اهميت اي. باشند گوينده نمي

خطي بيان  اي اي خطي ندارد كه بتوان آن را به سادگي و با رابطه رابطه
هاي فركانسي كداميك از زير باندهاي  از طرفي دانستن اينكه مولفه. كرد

يشتر و يا كمتري براي بازشناسي گوينده سيگنال گفتار داراي ارزش ب
تواند پايه موثري در طراحي يك سيستم بازشناسي گوينده  ميباشد،  مي

توان به زير باندهاي با  ميبه شمار آيد؛ حال آنكه با دانستن اين مطلب 
اهميت بيشتر وزن بيشتر و به زير باندهاي با اهميت كمتر وزن كمتري 

دانش افزوده به سيستم بازشناسي گوينده اختصاص داد و با تزريق اين 
   .كارايي آن را بهبود بخشيد

كـه ميـزان اهميـت     ه اسـت سعي شد اين مقاله موارد، در با توجه به اين
زيرباندهاي مختلف سيگنال گفتار در بازشناسي گوينده سنجيده شـده و  

بر اساس اين ميزان اهميت يـك ويژگـي جديـد از همجوشـي اطالعـات      
ختلــف ســيگنال گفتــار بدســت آمــده و در يــك سيســتم زيربانــدهاي م

ي آموزشي ها براي اين منظور نمونه. بازشناسي گوينده به كار گرفته شود
كيلوهرتز بـه كمـك درخـت تجزيـه      4-0و آزمايشي گفتار با پهناي باند 

 250زير باند، هر يك بـا پهنـاي بانـد     16، به ]1[، اي تبديل ويولت بسته
ك از ايــن زيــر بانــدها بطــور مســتقل بــراي هرتــز، تقســيم شــده و هريــ

ديگـر شـرايط آمـوزش و    . بازشناسي گوينده مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   
آزمايش براي تمامي زير باندها كامال برابر در نظر گرفتـه شـد تـا امكـان     

با توجه به ميزان دقـت بازشناسـي گوينـده كـه     . مقايسه نتايج مهيا شود
هاي هر يك از زير باندها صـورت  توسط مدل آموزش ديده بر روي ويژگي

رتبه اهميـت بـراي بازشناسـي گوينـده رتبـه       4گرفت، اين زير باندها به 
سپس بر اسـاس رتبـه هـر زيـر بانـد تعـداد معنـي داري از        . بندي شدند

ضرايب بردار ويژگي حاصل از همجوشي بـه زيربانـد مربوطـه اختصـاص     
راي بيشـترين تعـداد   بدين ترتيب كه زير باندهاي با رتبـه برتـر دا  . يافت

داراي كمتـرين تعـداد ضـرايب در     تـر  ضرايب و زيرباندهاي با رتبه پايين
اين بردار ويژگـي پـس از اعمـال    . بردار ويژگي حاصل از همجوشي شدند

لگاريتم و تبديل گسسته كسينوسي در يك سيسـتم بازشناسـي گوينـده    
در  يژگـ ين ويـ ت اياز موفق يج حاصل حاكينتا .مورد استفاده قرار گرفت

  .باشد ميندگان مختلف يز گويتما
 تبديل ويولت و استخراج ويژگي به كمك آن -2

ويولتها توابعي هستند كه در روابط رياضـياتي خاصـي صـدق كـرده و در     
در تحليـل فوريـه    اي چنين ايده. روند مييا ديگر توابع به كار  ها ارائه داده

كسينوس تقريب زده از توابع سينوس و  اي كه در آن يك تابع با مجموعه
اگرچه در تحليل ويولت، مقياسـي كـه بـراي    . شود نيز بكار رفته است مي

. كنـد  مـي  را بـازي  اي گيرد نقش ويژه ميمورد استفاده قرار  ها ديدن داده
ها را در مقياسهاي مختلف كه هـر يـك معـادل     الگوريتمهاي ويولت داده

ك سـيگنال از  اگر به يـ  .كنند مييك دقت يا وضوح خاص است پردازش 
توان ويژگيهاي بزرگ و انبـوه آن را   ميطريق يك پنجره بزرگ نگاه شود، 

بطور مشابه اگر به يك سيگنال از طريق يك پنجـره  . مورد توجه قرار داد
توان ويژگيهاي كوچك و جزيي آن را مـورد توجـه    ميكوچك نگاه شود، 

اين ويژگيهـا   عاست كه هر دو نو اي نتيجه تحليل ويولت به گونه. قرار داد
ر مـورد  يـ ز فيولـت معمـوال تعـار   يدر واژگان و .گيرند ميمورد توجه قرار 
  ]:2[رند يگياستفاده قرار م

 اي از كه خروجي آن شامل مجموعهاست تابعي . تابع ويولت پايه •
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تعداد اعضاي . باشد ميتفاضالت با فركانس باال يا همان ضرايب ويولت  
به عنوان . وعه ورودي خواهد بوداين مجموعه نصف تعداد اعضاي مجم

,,21...,شامل مقادير مثال اگر دنباله داده مورد نظر ++ iii SSS  ،رابطه باشد
 :تواند به شكل زير باشد مي تابع ويولت پايه
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  .باشد ميضريب ويولت  icكه 

را ارائه  ها هموارتر از مجموعه داده اي بع مقياس نسخهتا. تابع مقياس •
الگوريتمهاي . است ي وروديها نمايد كه تعداد آنها نصف داده مي

ويولت، الگوريتمهايي بازگشتي هستند و خروجي تابع مقياس به عنوان 
تابع به عنوان نمونه . رود ورودي مرحله بعد تبديل ويولت بكار مي

 :ه شكل زير باشدتواند ب ميمقياس ويولت 
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  .يك مقدار هموار شده است iaكه 
  تبديل ويولت گسسته -2-1

 Haar، ويولت ترين انواع ويولت گسسته ترين و ساده يكي از قديمي
و بدون  2از يك پنجره مستطيلي به طول  Haarويولت . باشد مي

يكي . نمايد مياستفاده  ها ز دنباله دادههمپوشاني براي نمونه برداري ا
را رفع كرده و داراي  Haarي ويولت ها ديگر از انواع ويولت كه محدوديت

اين ويولت به . باشد مي Daubechies4باشد ويولت  ميكاربرد وسيعي 
به . نمايد استفاده مي 4به طول  اي ، از پنجره2به طول  اي جاي پنجره

باشند، يعني  مينمونه داراي همپوشاني  2ر عالوه هر دو پنجره مجاور د
ي ها همپوشاني پنجره. نمونه است 2ميزان حركت پنجره در هر بار 

با دقت . كند ميرا رفع  Haarمجاور در اين نوع ويولت، محدوديت ويولت 
توان اين  مي) فارغ از نوع ويولت پايه آن(در نحوه عملكرد تبديل ويولت 

ترهاي باال گذر و پايين گذر و كاهش تعداد از فيل اي تبديل را دنباله
 .]3[ و بصورت طبقاتي در نظر گرفت ها نمونه

  اي تبديل ويولت بسته -2-2
همانطور كه در بخش قبل اشاره شد، هر مرحله در تبديل ويولت گسسته 

و خروجـي  ) تـابع مقيـاس  (شامل محاسبه خروجي يك فيلتر پايين گذر 
خروجي فيلتر پـايين گـذر   . باشد مي )تابع ويولت پايه(يك فيلتر باال گذر 

بطور بازگشتي به عنوان ورودي مرحله بعـد تبـديل مـورد اسـتفاده قـرار      
 .باقي بمانـد ) 20(كه تنها يك خروجي فيلتر پايين گذر  ميگيرد تا جايي

كند، بـا ايـن    ميتبديل ويولت بسته اي نيز مشابه همين فرآيند را دنبال 
گذر بطـور   و هم خروجي فيلتر پايين تفاوت كه هم خروجي فيلتر باالگذر

بازگشــتي بــه عنــوان ورودي مرحلــه بعــد تبــديل مــورد اســتفاده قــرار  
توان بصورت نمـايش درختـي    ميتبديل ويولت بسته اي را . ]4[گيرند مي

سـطح  . ريشه اين درخت مجموعه داده اصلي است]. 6، 5[در نظر گرفت 
شد كه در آن فرزند با ميبعدي درخت حاصل يك مرحله از تبديل ويولت 

سمت چپ خروجي فيلتر پايين گذر و فرزند سمت راست خروجي فيلتـر  
يابد كه بـه برگهـا يـا همـان      مياين روند تا جايي ادامه . باشد ميباال گذر 

ايـن فرآينـد تجزيـه ويولـت بسـته اي نيـز       . ي تك عنصري برسيمها گره
ر هر سـطح، هـر   شود، زيرا در واقع در تبديل ويولت بسته اي د ميناميده 

در هـر سـطح  محـدوده     .شـود  مـي گره به دو زير باند فركانسـي تجزيـه   
فركانسي تحت پوشش مجموعه داده اصلي بطور بازگشتي به چندين زير 

در . شـود  مـي با عرض باند مسـاوي  تقسـيم   ) 2مضربي از (باند فركانسي 
حالتي كه درخت بر حسب فركانس مرتب شده باشد، در هـر سـطح زيـر    

ي با كمترين فركـانس و زيـر بانـد سـمت     ها سمت چپ حاوي مولفهباند 
به بيان ديگر اگر . ي با بيشترين فركانس خواهد بودها راست حاوي مولفه

در نظر گرفته شود، در سطح سوم  fفركانس بيشينه مجموعه داده اصلي 
  . شود ميبه چهار زير باند فركانسي تقسيم  (f..0)محدوده فركانسي 

ين مطالب، براي انتخاب ضرايب نهايي تبديل ويولت بسته با توجه به ا
اي، پس از تجزيه ويولت بسته اي و تشكيل درخت مرتب شده فركانسي، 
يك سطح اين درخت به عنوان مبنا انتخاب شده و در آن سطح درخت 

شود، در اين پيمايش بطور بازگشتي  مياز سمت چپ به راست پيمايش 
در ) صورت نياز به رزولوشن فركانسي باالتردر (هر گره و يا دو فرزندش 
ي هر ها واضح است كه تعداد مولفه. گيرند ميآرايه ضرايب ويولت قرار 

 انتخاب اينكه. ي دو فرزندش برابر خواهد بودها گره با مجموع مولفه
ي يك گره در آرايه نهايي ضرايب ويولت قرار گيرند و يا آن گره ها مولفه

ندانش در آرايه نهايي قرار گيرند معموال با توجه باز هم تجزيه شود و فرز
  .پذيرد ميبه يك تابع معيار صورت 

دادگان گفتاري، پيش پردازش و تشكيل درخت تجزيـه   -3
  تبديل ويولت بسته اي

اسي گوينده براي استخراج ويژگي و آموزش و آزمايش سيستم بازشن
ز دادگان گوينده ا 35 يگفتار يها از دنباله مورد بحث در اين مقاله

هرتز به  11025فركانس نمونه برداري از . فارس دات تلفني استفاده شد
ي گفتار مورد ها بدين ترتيب پهناي باند نمونه. كيلوهرتز تبديل شد 8

سپس سيگنال گفتار فريم بندي . كيلوهرتز قرار گرفت 4-0استفاده  بين 
با توجه . پيش تاكيد شدند 9/0با ضريب  ها شده و سپس هر يك از فريم

ي برداري كه تبديل ويولت بسته اي بر روي آن ها به اينكه تعداد نمونه
باشد،  2شود بايد تواني از  ميگيرد و درخت تجزيه آن تشكيل  ميصورت 

با فركانس نمونه (و نيز با توجه به تلفني بودن دادگان مورد استفاده 
، طول هر يك از فريمها )كيلو هرتز 4كيلو هرتز و پهناي باند  8برداري 

نمونه شود،  256ي هر فريم ها ميلي ثانيه انتخاب شد تا تعداد نمونه 32
ه در نظر ميلي ثاني 24همچنين ميزان همپوشاني هر دو فريم مجاور 

ي سيگنال ها پس از فريم بندي و پيش تاكيد، هر يك از فريم .گرفته شد
به زير باندهاي  8تا عمق , گفتار توسط درخت تجزيه ويولت بسته اي

 Daubechiesبراي اين منظور از تبديل ويولت . مختلف تجزيه شدند
نماي كلي درخت تجزيه ويولت  1شكل . چهار نقطه اي استفاده شد

در اين شكل هر . دهد ميي، اعمال شده بر روي هر فريم را نشان بسته ا
باند است كه پهناي آن در سمت راست هر  مستطيل نشان دهنده يك زير

عدد داخل هر مستطيل نشان دهنده تعداد . سطح نوشته شده است
  .ضرايب زير باند مربوطه است
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  شده استفاده خت تجزيه ويولت بسته اينماي كلي در -1شكل 

استخراج ويژگيهاي مربوط بـه هـر زيربانـد و سـنجش      -4
  ميزان كارايي آنها در بازشناسي گوينده

پس از تشكيل درخت تجزيه تبديل ويولـت بسـته اي بـراي هـر يـك از      
، با آغاز 250ي گفتار، ضرايب زيرباندهاي با پهناي باند ها فريمهاي دنباله

زيه مربوط به آن هرتز از درخت تج 25/31از فركانس صفر و با رزولوشن 
 250بدين ترتيب براي هر زير باند بـا پهنـاي بانـد    . فريم استخراج شدند

هرتز يعنـي جمعـا    25/31مجموعه دوتايي از ضرايب با رزولوشن  8هرتز 
آزمايش مستقل ضرايب بدست آمده  16سپس در . ضريب بدست آمد 16

وط از هر يك از اين زير باندها جهـت آمـوزش و آزمـايش مـدلهاي مخلـ     
براي آموزش هر يك از مدلها . مخلوط بكار گرفته شد 128گاوسي داراي 

 40گوينده دادگان فارس دات تلفني، هر يك به طول  35از دنباله گفتار 
همچنين براي آزمايش هر يك از مدلها از مجموعه اي . ثانيه استفاده شد

ينـده  گو 35ثانيه اي از دنباله گفتار هر يك از  3قطعه  14مستقل شامل 
خطاهاي رد اشتباه و . استفاده شد) ثانيه اي آزمون 3فايل  490مجموعا (

خطاي كلي هـر يـك از مـدلها    , محاسبه و از ميانگين آن دو  قبول اشتباه
بدين ترتيب خطـاي تصـديق هويـت گوينـده بـا اسـتفاده از       . بدست آمد

باندهاي مختلـف سـيگنال گفتـار و توسـط مـدل مخلـوط        ويژگيهاي زير
همـانطور كـه   . آمـده اسـت   2شـكل   ايـن نتـايج در  . بدست آمـد سي گاو

شود، بـر حسـب ميـزان موفقيـت هـر يـك از زيـر بانـدهاي          ميمشاهده 
سيگنال گفتار در تصديق هويت گوينده، در مورد ميزان اهميت زير بانـد  

بانـدهاي   در باز شناسي گوينده تصميم گيري شـده و بـدين ترتيـب زيـر    

نتـايج   .بنـدي شـدند   رتبـه  4تا  1ي بين ها مختلف سيگنال گفتار با رتبه
هرتز بهترين نتيجه را  250-0بدست آمده حاكي از آن است كه زير باند 

رتبـه   1در تصديق هويت گوينده به دست آورده است و بنابراين با رتبـه  
توانـد بـدليل در بـر داشـتن اطالعـات       اين موفقيت مي. بندي شده است

 عالوه بر اين اطالعاتي نظير. باند باشد يرگويندگان در اين زمتمايز كننده 
و يا در بعضي مـوارد اطالعـات    بعضي از گويندگان اطالعات فركانس گام

 .گيرنـد  ميدر اين زير باند قرار  /i/مانند واكه  ها فرمنت اول بعضي از واكه
خطاي مربوط به ديگر زير باندها اختالف چشمگيري نسبت به هم ندارند 

 9/4%يشـترين مقـدار خـود بـين ديگـر زيـر بانـدها        و اين اخـتالف در ب 
اول انتخـاب  : اين مساله به دو دليل ممكن اسـت رخ داده باشـد  . باشد مي

تواند از دليل اول ناشـي شـود    كوچك طول زير باندها و دليل دوم كه مي
آن است كه ممكن است فركانس فرمنت يك يا دو واكه در هر يك از زير 

توان از ايـن رتبـه بنـدي در     ميبا اين حال . ردباندهاي مورد نظر قرار گي
وزن دهي به اين زير باندهاي فركانسي و دادن وزن بيشتر به زير باندهاي 
كاراتر براي يك سيستم بازشناسي گوينده بهره جسـت و ميـزان كـارايي    

  .اين رتبه بندي را در چنين سيستمي سنجيد
  استفاده از رتبه هر زير باند در همجوشي بردارها - 5

 در مرحله بعد اطالعات بدست آمده از ميزان كارايي هر يك از زير
باندهاي سيگنال گفتار در بازشناسي گوينده در همجوشي بردارهاي 
ويژگي آنها و تشكيل يك بردار ويژگي شامل اطالعات تمامي زيرباندها 

بدين . براي اين منظور از مفهوم دقت فركانسي استفاده شد. استفاده شد
تعداد ضرايب (يرباندهاي با رتبه برتر با دقت فركانسي بيشتر معني كه ز

تعداد (تر با دقت فركانسي كمتر  و زير باندهاي با رتبه پايين) بيشتر
  . در همجوشي بردار ويژگي  شركت داده شدند) ضرايب كمتر

  
  كارايي زير باندهاي سيگنال گفتار در تصديق هويت گوينده - 2شكل 

، 7، 8به ترتيب  تا سطوح  4و  3، 2، 1دهاي با رتبه به بيان ديگر زير بان
در ) هرتز  125و  5/62، 25/31، 625/15دقتهاي فركانسي ( 5و  6

سپس انرژي هنجار شده . درخت تبديل ويولت بسته اي تجزيه شدند
محاسبه و در  3ضرايب هر گره از درخت تجزيه ويولت بسته اي از رابطه 

ترتيب و با توجه به ساختار درخت تجزيه بدين . بردار ويژگي قرار گرفت
ضريب توسط هر زير  16ويولت بسته اي مورد بحث و در اختيار داشتن 

كه به  4و  3، 2، 1هاي  هرتز، زير باندهاي با رتبه 250باند با پهناي باند 
هاي مربوط به خود در درخت  ضريب در هر گره 8و  4، 2، 1ترتيب 

ضريب از بردار ويژگي نهايي را  2و  4، 8، 16داشتند هر يك به ترتيب 
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+  6*4+  4*8+  1*16(ضريب  82در نهايت . به خود اختصاص دادند
سپس براي ناهمبسته . بردار ويژگي همجوشي را تشكيل دادند) 5*2

سازي و كاهش ابعاد، لگاريتم ضرايب موجود در اين بردار ويژگي تحت 
  .رفتقرار گ 4يك تبديل گسسته كسينوسي مطابق رابطه 
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تعداد ضرايب بردار  .باشد مي تعداد ضرايب بردار ويژگي نهايي rكه 
در نظر گرفته  39و  12ويژگي نهايي در دو آزمايش مجزا به ترتيب برابر 

اين بردارها در فاز ديگري براي آموزش و آزمايش سيستم بازشناسي . شد
  .گوينده مورد استفاده قرار گرفت

  لهاي سيستم نهايي بازشناسيوزش و آزمايش مدآم -6
در . از دادگان فارسدات تلفني براي انجـام ايـن تحقيـق اسـتفاده گرديـد     

آزمايشهاي صورت گرفته مدل مخلوط گاوسي بـه عنـوان مـدل سيسـتم     
 35مـدل هـر يـك از    . نهايي بازشناسي گوينده مورد استفاده قرار گرفت

ثانيـه   40بوده و با اسـتفاده از   مخلوط گاوسي 64گوينده آموزشي داراي 
همچنين براي آزمايش . از گفتار گوينده مربوطه تحت آموزش قرار گرفت

از  اي ثانيـه  3قطعـه   14مسـتقل شـامل    اي هر يك از مدلها از مجموعـه 
) آزمون اي ثانيه 3فايل  490مجموعا (گوينده  35دنباله گفتار هر يك از 

تباه محاسـبه و از ميـانگين آن دو   خطاهاي رد و قبول به اش. استفاده شد
انتخـاب   اي سطح آستانه به گونه. خطاي كلي هر يك از مدلها بدست آمد

بدين ترتيب خطاي تصديق هويت گوينـده  . شد كه اين خطا كمينه شود
با استفاده از بردار ويژگي همجوشي اطالعات زيرباندهاي مختلف گفتـار،  

، و توسـط مـدل   اي تهبدست آمده از درخـت تجزيـه تبـديل ويولـت بسـ     
همچنين براي آنكه امكان مقايسه فراهم آيد، . مخلوط گاوسي بدست آمد

بـه همـراه    MFCCضـريب   13آزمايش مجزاي مشـابه ديگـر از    كي در
ي هـا  بدسـت آمـده از نمونـه   ) ضـريب  39جمعا (مشتقات اول و دوم آنها 

آموزشي و آزمايشي آزمايشهاي قبـل بـراي آمـوزش و آزمـايش مـدلهاي      
لوط گاوسي و با شرايط مشابه قبـل اسـتفاده شـد و خطـاي تصـديق      مخ

پس از آن در آزمايشي ديگر از بـردار  . هويت گوينده متناظر به دست آمد
و با شرايط مشـابه   MFCCضريب  12ضريب ويولت و  12ويژگي شامل 

نتايج آزمايشهاي . آزمايشهاي قبل براي تعيين هويت گوينده استفاده شد
  .آمده است 1ي تصديق هويت گوينده در جدول صورت گرفته برا

  نتايج -7
نتايج بدست آمده از آزمايشهاي صورت گرفته براي تصديق  1جدول 

  .دهد ميهويت گوينده را نشان 

  نتايج تصديق هويت گوينده با استفاده از ويژگيهاي متفاوت  -1جدول 
  ويندهخطاي تصديق هويت گ  ويژگيهاي مورد استفاده جهت تصديق هويت گوينده

  5/94  ضريب ويولت 12
  4/94  ضريب ويولت 39

  2/91  )ضريب 39(مشتقات اول و دوم+ MFCCضريب13
  MFCC 5/97ضريب  12+ ضريب ويولت 12

شود، بهترين نتايج مربوط به مربوط به بردارهاي  ميهمانطور كه مشاهده 
و پس از  MFCCضريب  12ضريب ويولت به همراه  12ويژگي شامل 

باشد به بيان ديگر، ضرايب  ميضريب ويولت به تنهايي  12ط به آن مربو
با اين وجود،  .بهتر عمل كرده اند MFCCيب اويولت به تنهايي از ضر
 يدياطالعات مكمل و مف يدارابردار دو  نيا يبردار حاصل از همجوش

 تيهو قيتصد يبوده و توانسته است خطا ندهيگو يبازشناس روند يبرا
 بعالوه همانطور كه در جدول مشاهده مي شود،. دهدرا كاهش  ندهيگو

منجر به افت دقت  ،ضريب 12ضريب ويولت به جاي  39استفاده از 
  .سيستم بازشناسي گوينده شده است

  بحث و نتيجه گيري -8
توان گفـت   ميبا توجه به نتايج بدست آمده از آزمايشهاي صورت گرفته، 

نتيجـه   بـه  يولت منجـر فرآيند استخراج بردار ويژگي همجوشي ضرايب و
بـا ايـن   . شـده اسـت   MFCCنتيجه حاصـل از ضـرايب   بهتري نسبت به 

ضـريب   12به بردار ويژگي داراي  MFCCضريب  12اضافه كردن  وجود
موجب كاهش خطاي بازشناسي شده است، به بيان ديگر ضـرايب  ويولت 
بـراي تفكيـك    MFCCضـرايب   را نسـبت بـه  اطالعات بيشـتري  ويولت 

ضريب ويولت نتيجه نهايي  12بعالوه . اوت در بر داشته اندگويندگان متف
اين بـدان معنـي   . ضريب ويولت موجب شده است 39بهتري را نسبت به 

است كه اطالعات افزونه ضرايب اضافه شده به بردار ويژگي نه تنها حاوي 
اطالعات مفيدي براي تفكيك گويندگان متفاوت نيستند، بلكه بر در فـاز  

ه معكوس داشته و موجب كـاهش دقـت تصـديق هويـت     بازشناسي نتيج
   .گوينده شده اند

  

  قدرداني
  .اين مقاله مورد حمايت مركز صنايع نوين وزارت صنايع قرار گرفته است
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