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 چكیده

سیاتتار و چیین     در این مقاله، روشی برای استخراج ویژگی از سیگنال گفتار، ارائه شده است. ایده کلیی روش ن  اسیت کیه   

ی معمیول اسیتخراج ویژگیی ماننید     هیا که الگوریتمفیلترها در بانک فیلتر استخراج کننده ویژگی، متغیر و انعطاف پذیر باشد؛ درحالی

MFCC ،PLP شود. سپس میی مساوی تقسیم ها... ساتتاری ثابت دارند. در روش پیشنهادی، ابتدا، پهنای باند فرکانسی به قسمت

و درنظر گرفتن شرایط محدودکننده مناسب و در نهایت با حل این معادله، چین  بهینه بانیک فیلتیر   دیوفانیتن ک معادله با تشكیل ی

های نموزشی، ساتتار بانک فیلتیر نیی    شود که با تغییر دادهمینید. این امر موجب میدست ی نموزشی دردسترس، بههابرمبنای داده

، بییانگر بهبیود کیارایی الگیوریتم     TIMITوردنظر، تنظیم گردد. نتایج پیاده سیازی روی پایگیاه داده   تغییر کند و متناسب با کاربرد م

 .باشدمی MFCCپیشنهادی نسبت به روش 

 کلمات کلیدی

 .سیگنال گفتار ،استخراج ویژگی، بازشناسی گفتار
 

 

 

 مقدمه -1
تن یکی از مباحث مهم در پردازش گفتار، بازشناسی، یعنی تبدیل گفتاار بام ما   

بایسات  مای باشد. برای اینکم بتوان بازشناسی را بم بهترین نحو انجام داد، می
های با طول معموال یکسان بم ناام فاریم تیسایم کارد     ابتدا گفتار را بم بخش

 1ی گفتار، تعادادی نمایناده کام احا الحا وی گای     هااز هریک از فریمسپس 
واناد خاود مفهفام ای از    ت. یک نماینده میگردندشوند، استخراج میمیخوانده 

های یک فاریم  فریم گفتار یا ترکیبی از چند مفهفم باشد. استفاده از تمام مفهفم
ی مورد پاردازش  هااعث افزایش حجم دادهبها( اوال ها )وی گیبم جای نماینده

و درنتیجم کاهش سرعت بازشناسی شده و ثانیا بم علت درنظار گرفتام شادن    
 شود.میب کاهش شدید دقت بازشناسی نویزهای موجود در فریم، موج

وی گاای از ساایگنال گفتااار ارا اام ی متعااددی باارای اسااتخراج هاااروش
ی هاا تاوان بام اهگاوریتم   مای ، هاا است. از جملام مهام تارین ایان روش    شده

MFCC2[1] ،PLP3[2] ،RASTA4[3] ،PNCC5[4]  وHFCC6 [5] 

 کرد.اشاره
در این میاهم، روشی جدید برای استخراج وی گی از سیگنال گفتاار ارا ام   

ی استخراج وی گی، از ساختاری بم نام بانک فیلتر هاشده است. در اغلب روش
گاردد.  میباشد، جهت استخراج وی گی استفاده میکم متشکل از تعدادی فیلتر 

ی خروجی هابدین ترتیب کم فریم گفتار، از بانک فیلتر عبور داده شده و مفهفم
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ی خروجی هار فیلتار، یاک    هاآیند. در ادامم، بم ازای مفهفممیهر فیلتر بدست 
بم گیریم. میباشد، درنظر میهانماینده را کم در اغلب اوقات، انرژی این مفهفم
مفهفم  44عدد باشد، درنهایت،  44عنوان مثال، اگر تعداد کل فیلترهای بانک، 

ی دیگر )مانند گرفتن هاآید. در ادامم، با اعمال یک سری پردازشمیبم دست 
 آیند.میی وی گی نهایی بم دست هاهگاریتم(، مفهفم

 ی استخراج وی گی آن است کم از ابتداهانی م اشتراک تیریبا تمام روش
دهناد. ایان سااختار، بام ازای     یک ساختار ثابت برای باناک فیلتار ارا ام مای    

کناد.  میی آموزشی با موضوعات متفاوت، تغییر نهای مختلف یا دادههاورودی
در این میاهم، روشی برای استخراج وی گی ارا م شده است کم تا حدی موجاب  

وش طاوری  تار، ر شاود. بام بیاان روشان    مای انع اف پذیر شدن بانک فیلتار  
دهی شده کم ساختار بانک، با تغییر مجموعم داده آموزشای، سفارشای   سازمان
باشد. در روش پیشنهادی، ابتادا یاک باناک    میگردد و قابل تنظیم مجدد می

شاود. بام   فیلتر اوهیم با فیلترهایی با عرض فرکانسی یکسان درنظر گرفتم مای 
رض مساوی درنظر گرفتام  فیلتر با ع 64عنوان مثال، تصور کنید بانکی شامل 

( را بام چناد   Hz0444شده باشد. در ادامم کل پهناای باناد فرکانسای )ماثال     
عادد باشاد.    4کنیم. فرض کنید تعداد این تیسیمات میقسمت یکسان تیسیم 
تواند شامل تعداد متفاوتی از میگانم در مثال ما،  4ی هاهر یک از این قسمت

و  16، 14، 10توانیم مجموعم ای مثل ل میفیلترهای اوهیم باشد. بم عنوان مثا
فیلتار، قسامت    10داشتم باشیم کم بیانگر آن است کم قسمت اول شاامل   16

 باشد.میفیلتر...  14دوم شامل 
ایده آن است کم در هر قسمت، بعضی فیلترها را با هم ادغام نموده و بم 

م ازای هار  تعداد فیلتر کمتری برسیم. برای پیاده ساازی عملای ایان ایاده، با     
شود. یکی از این متغیرها بیانگر تعداد ادغام و میقسمت دو متغیر درنظر گرفتم 

باشد. مثال فارض کنیاد بارای    میدهنده تعداد فیلتر در هر ادغام دیگری نشان
فیلتر اوهیم اسات، میادار    10گانم در مثال باال، کم دارای 4ی هایکی از قسمت
دهند در خصوص این قسمت، میو عدد نشان باشد. این د 3و  6این دو متغیر، 

فیلتار بااهم ترکیاب     3، هاا ادغام انجام گرفتم است کم در هریک از ادغاام  6
فیلتر کاهش پیدا کارده اسات. باا     6فیلتر اوهیم، بم  10اند. بم این ترتیب، شده

. برای یافتن میدار بهینم ایان  7متغیر خواهیم داشت 0قسمت،  4فرض داشتن 
ایم کم تفصایل  دهم ای با شرایط محدودکننده مناسب درنظر گرفتممتغیرها، معا

ی هاا آن در متن میاهم خواهاد آماد. در یاافتن میادار بهینام متغیرهاا، از داده      
ی آموزشی، موجب تغییار در  هانماییم. درنتیجم، تغییر دادهمیآموزشی استفاده 

 نتایج و رسیدن بم مجموعم میادیر دیگری خواهد شد.
تواناد مانناد هار روش    مای ی مربوط بم استخراج وی گی، هاسایر قسمت
را درنظر گرفت. سپس، بم جای  MFCCتوان اهگوریتم میدیگری باشد. مثال 

بانک فیلتر آن، بانک بم دست آمده با روش پیشانهادی را جاایگزین کارد. در    
کناد و سااخت آن را   مای واقع، روش پیشنهادی، حرفا روی بانک فیلتار کاار   

توان این ایده را در هر روشی استفاده نمود. برای میسازد. درنتیجم میمنع ف 
اعماال نماودیم.    MFCCارزیابی کارایی اهگوریتم پیشنهادی، آن را بم روش 

در  9/4%بیاانگر بهباودی حادود     TIMITنتایج پیاده سازی روی پایگاه داده 
 باشد.می ERP0پارامتر 

شاویم. از  مای ی گی آشانا  در بخش دوم، با چند روش معروف استخراج و
باشاد، ایان روش را   می MFCCروی اهگوریتم  هاآنجا کم تمرکز پیاده سازی
دهایم. بخاش ساوم بام توضایح تراوری روش       میبا تفصیل بیشتری توضیح 

پیشنهادی اختصاص دارد. در بخش چهارم، نتایج پیاده سازی و میایسام آورده  
 نجام شده است.شده است و درنهایت در بخش پنجم، نتیجم گیری ا

 صدا استخراج ویژگیهای ی بر روشرمرو -2

های موجود استخراج وی گی مورد بررسی قارار  روش تریندر این قسمت، مهم
شاود و از  رعایت اختصار، حارفا اهگاوریتم روش، بیاان مای     بمنظورگیرند. می

 گردد. های مربوطم خودداری میتوضیح ایده

 MFCCروش  -2-1

)ضرایب کپسترال مبتنی بر فرکانس  MFCCی اهگوریتم روش استخراج وی گ
 باشد.میمل( بم شرح زیر 

]ورودی: یک فریم از سیگنال گفتار بم نام  ]x n. 
را بام فاریم، اعماال کان.      همینا  یک تابع پنجره مناسب مانند  -1

]فرض کنید خروجی این مرحلم، سیگناهی بم نام  ]wx n .باشد 

]روی -2 ]wx n ( تباادیل فوریاام گسسااتم ،DFT9)   .را اعمااال کاان

]خروجی این فاز  ]wX m گذاری شود. نام 

3- 
2

[ ]wX m .را محاسبم کن 

خروجی مرحلم قبل را در یک بانک فیلتر کم اح الحا بانک فیلتر  -4

mel  جای فیلتار   شود، ضار  کان. خرو  مینامیدهi  ام را[ ]iY m

 نامیم. می

i،بم ازای هر  -5 i

m

Y mی این مرحلام  هارا محاسبم کن. خروجی

 K،( . در ایان راب ام  i=1,2,3,…,Kکنایم. ) مینامگذاری  𝑒𝑖را 
باشااد. خروجاای ایاان مرحلاام مااینشااان دهنااده تعااداد فیلترهااا  

 1 2 ... KE e e e یعنی برداری شامل ،K .عدد خواهد بود 

6- logi e ic E.را محاسبم کن 

اکناون یاک باردار     -7 1 2 ... KC c c c    در اختیاار داریام. تباادیل

( این بردار را بم دست بیاور. خروجای  DCT14کسینوسی گسستم )
این مرحلم را بردار  1 2 ... KD d d dنامیم.می 

1خروجی: در نهایت، 2

2

... kD d d d
 

  
 

ی بدست آمده از هاidازمی )نی 

 باشد. میمرحلم قبل( بردار وی گی نهایی 

 : 5توضیح در خصوص مرحلم 
شاکل   بصورتشکل کلی یک بانک فیلتر مناسب برای استخراج وی گی 

ر این است کم هر چم بام سامت   باشد. وی گی عمده این نوع بانک فیلتمی (1)
شود. ها کمتر میرویم عرض فیلترها بزرگتر و ارتفاع آنهای باالتر میفرکانس
رویم، میزان اهمیت میی باالتر هااست کم هر چم بم سمت فرکانس علت، آن
هاای  توان برای بخاش بزرگای از فرکاانس   در نتیجم می شود.ها کم میمفهفم

هاای پاایین باا    تخا  نمود. در حاهی کم برای فرکانسباال، تنها یک نماینده ان
بایست پهنای فیلتر را کمتر ها در ساخت سیگنال گفتار، میتوجم بم اهمیت آن
 انتخا  نمود. 
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H1[k] H2[k] H3[k] H4[k] H5[k] H6[k]

ƒ[0] ƒ[1] ƒ[2] ƒ[3] ƒ[4] ƒ[5] ƒ[6] ƒ[7]

...

 
 MFCC ([1])نمونه ای از فیلترهای مناسب در  -(1شكل )

 

تر شدن بحث، در این قسمت، فرمول ساخت فیلترهاای بااال   برای کامل
 شود.بیان می

(1) 

 

  
         

   

  
         

   

 

[ ]
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2 1
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1 1 1
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1

1 1 1
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k f m
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f m k f m

f m f m f m f m

f m k
f m k f m
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توان نشان داد شکل فیلترهایی کام باا کماک ایان فرماول سااختم       می
شاماره فیلتار    𝑚، (1) باشد. در فرماول می ((1شکل ) مثلثی )مشابم ،شوندمی
26m,...,1,2باشد )در اینجامی میادیر .)fآیند.از فرمول زیر بدست می 

(2)    
   1

1

h l

l

s

B f B fN
f m B B f m

F M

   
    

  

 

هاای  بم ترتیب برابر با کران پایین و باالی مفهفم hfو lfدر این راب م

انادازه   Nتعداد فیلترهاا و   Mفرکانس نمونم برداری،  sFباشند، فرکانسی می
FFT باشند. تابعمی .Bشود.زیر تعریف می بصورت 

(3)    1125ln 1 / 700B f f  

احا الحا   B(f)باشد. واحد برحسب فرکانس می  fواضح است کم واحد 
mel  2شااود. باام ایاان ترتیااب مااثال باام ازای      خوانااده ماایf Hz ،

     700 1125ln 2 779.79B mel    خواهد شد. در واقاع تاابع B

 نیش تبدیل واحد را برعهده گرفتم است.

(4)     1 700 exp /1125 1B x x   

شود کم پهنای باند فیلترهاا در  موجب می melفرکانس بم  تغییر واحد از
حوزه جدید، یکسان گردد. هر چند در احل و در حوزه فرکانس پهناای بانادها   

 شود.  گونم کم اشاره شد با افزایش فرکانس، زیاد میمتفاوت است و همان
 مراجعم نمایید. [1]م شتر با تروری این روش ببرای آشنایی بی

 PLPروش  -2-2

زیر  بصورتدارد. اهگوریتم روش  MFCCاین روش ساختاری مشابم اهگوریتم 
 است.

]ورودی: یک فریم از سیگنال گفتار بم نام  ]x n. 
را بام فاریم، اعماال کان.      همینا  یک تابع پنجره مناسب مانند  -1

]ین مرحلم، سیگناهی بم نام فرض کنید خروجی ا ]wx n .باشد 

]روی -2 ]wx n( تباادیل فوریاام گسسااتم ،DFT11 .را اعمااال کاان )

]خروجی این فاز  ]wX m گذاری شود. نام 

3- 
2

[ ]wX m .را محاسبم کن 

فیلتر کم اح الحا بانک فیلتر خروجی مرحلم قبل را در یک بانک  -4

bark  شود، ضار  کان. خروجای فیلتار     مینامیدهi ام را[ ]iY m

 نامیم.می

i ،بم ازای هر  -5 i

m

Y m  را محاسبم کن. خروجی ایان مرحلام را

 1 2 ... KE e e e نامگذاری می( کنیمK=1,2,3,…,i). 

( را محاسبم کن. در نتیجم خروجی Eمرحلم قبل )هگاریتم خروجی  -6
این مرحلم، logL Eباشد.می 

با نرخ دو انجام بده )یعنی از هر دو  Eروی  12کاهینمونم یک -7
کنیم(. خروجی این مرحلم رامینمونم متواهی، یک نمونم را انتخا  

 1 2 ... JS s s sمی( نامیمJ=K/2). 

دست آمده از فااز قبال را باا ضار  در منحنای بلنادی       خروجی ب -0
نمااییم. خروجای ایان مرحلام را نیاز     مای 14، پیش تاکیاد 13یکسان

   1 2 ... JZ m z z z فرمااول بلناادی یکسااان در  نااامیم.ماای

 توضیحات اهگوریتم ارا م خواهد شد.

9-    
0.33

C m Z m.را محاسبم کن 

]را روی  DFTمعکاااو   -14 ]C m    اعماااال کااان. حاحااال را

 1 2[n] ... Jc c c c نامیم.می 

 c[n]خروجی: 

فیلترهای ذوزنیام ای   بصورت PLP: شکل بانک فیلتر 5توضیح مرحلم 
، Bark، تغییر از حاوزه فرکاانس بام حاوزه جدیاد      MFCCباشد. همانند می

 اور  بیکسان گاردد.    Barkلترها در حوزه شود پهنای باند همم فیموجب می
 شود.زیر بیان می بصورت PLP مشخص فرمول یک بانک فیلتر

 

(5)  
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 (f( و فرکانس)b) barkباشد. راب م بین می barkبرحسب واحد bکم 
 شود.میزیر بیان  بصورت

 

0.5
2

6ln 1
1200 1200

f f
b f

 

    
     

     

 

(6) 

ی باا  هاا : طبیعت گوش انسان بم نحوی است کم مفهفم0توضیح مرحلم 
را  هاشود کم نتوانیم اثرات آنمیکند و این موجب میفرکانس باال را تضعیف 

ی این اثر خنثی گردد. بم درستی مدل کنیم. در نتیجم مناسب است کم بم نحو
باا پاسا    می بم همین علت، در این گاام، خروجای مرحلام قبال را از سیسات     

راب م زیار   [2]دهیم تا این اثر، خنثی گردد. در میمعکو  گوش انسان عبور 
 بم عنوان پاس  ضربم این سیستم خنثی کننده ارا م شده است.
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 مراجعم نمایید.  [2]بم تر با این روش برای توضیح بیشتر و آشنایی کامل

 RASTAروش  -2-3

 دارد.  PLPاین روش ساختاری مشابم اهگوریتم 
]بم نام  ورودی: یک فریم از سیگنال گفتار ]x n. 

را اعمال کن. خروجای ایان    همین  یک تابع پنجره مناسب مانند -1

]مرحلم را  ]wx nنامیم.می 

]روی -2 ]wx n ،DFT      را اعمال کان. خروجای ایان فااز[ ]wX m 
 باشد.می

3- 
2

[ ]wX m.را محاسبم کن 

خروجی مرحلم قبل را در یک بانک فیلتر کم اح الحا بانک فیلتر  -4

bark  ن. خروجای فیلتار   شود، ضر  کا مینامیدهi  ام را[ ]iY m

 نامیم.می

i،بم ازای هر  -5 i

m

Y mی این مرحلام  هارا محاسبم کن. خروجی

 Kدر ایاان راب اام  .(K=1,2,3,…,i) کناایممااینامگااذاری  ieرا
مباشااد. خروجاای ایاان مرحلاا ماایدهنااده تعااداد فیلترهااا  نشااان

 1 2 ... KE e e e یعنی برداری شامل ،K .عدد خواهد بود 

( را محاسبم کن. در نتیجم خروجی Eهگاریتم خروجی مرحلم قبل ) -6
این مرحلم، logL Eباشد.می 

R. خروجی فیلتر رابدهعبور 15را از یک فیلتر میان گذرLسیگنال -7

نامیم. علت استفاده از فیلتر میان گذر و فرماول آن در توضایح   می
 اهگوریتم بیان خواهد شد.

. واضاح  بگیار از خروجی گام قبل، معکو  هگاریتم )تاابع نماایی(    -0
است کم خروجی این مرحلم برابر با expT R علت  باشد.می

اسااتفاده از هگاااریتم و معکااو  آن را نیااز در توضاایحات ارا اام   
 نماییم.می

. خروجی این مرحلم رابا نرخ دو انجام بده Eروی  کاهینمونمیک  -9

 1 2 ... JS s s sمی( 2/نامیمK=J). 

خروجی بدست آمده از فااز قبال را باا ضار  در منحنای بلنادی        -14
وجای ایان مرحلام را نیاز    نمااییم. خر مای  17، پیش تاکید16یکسان

   1 2 ... JZ m z z zنامیم.می  

11-    
0.33

C m Z m.را محاسبم کن 

]را روی  DFTمعکاااو   -12 ]C m    اعماااال کااان. حاحااال را

 1 2[n] ... Jc c c c نامیم.می 

 c[n]خروجی: 

اسات و فیاط    PLPمانند  RASTAروش مراحل  شود کممالحظم می
 مراجعم کنید.  [1] را اضافم دارد. برای آشنایی بیشتر بم 9و  0های گام

هاای دیگاری نیاز مانناد     عالوه بر سام روش توضایح داده شاده، روش   
PNCC  وHFCC پردازیم.ها نمیوجود دارد کم در این میاهم بم توضیح آن 

 نهادیروش پیش -3
 MFCCدر روش پیشنهادی، حاوزه کااری خاود را بار مبناای بهباود روش       

پاذیر بارای   ایم. ایده آن است کم یک بانک فیلتر مثلثی انع ااف متمرکز نموده

پذیر بودن بانک آن است کام تاا   استخراج وی گی ارا م گردد. منظور از انع اف
دا اهگاوریتم روش،  های آموزشی باشاد. در ابتا  حدی ساختار آن وابستم بم داده

 شود و سپس توضیحاتی در مورد آن خواهیم داد. بیان می
]ورودی: یک فریم از داده آموزشی بم نام  ]x n . 

را بام فاریم، اعماال کان.      همینا   یک تابع پنجره مناسب مانند -1

]فرض کنید خروجی این مرحلم، سیگناهی بم نام  ]wx n .باشد 

]روی -2 ]wx n ،DFT      را اعمال کان. خروجای ایان فااز[ ]wX m 
 باشد.می

3- 
2

[ ]wX m .را محاسبم کن 

یک بانک فیلتر مثلثی با پهنای باند یکسان در حوزه فرکاانس، در   -4
 باشد.  Lنظر بگیر. فرض کنید تعداد این فیلترها 

ضر  کن. خروجای   4رحلم سم را در بانک فیلتر مرحلم خروجی م -5

]ام را  iفیلتر  ]iY mنامیم.می 

i،بم ازای هر  -6 i

m

Y mی این مرحلام  هارا محاسبم کن. خروجی

را  1 2, ,...,ei Le E e e   کنیم. مینامگذاری 

یار و روشی کم در توضیحات اهگاوریتم ذکار خاواهیم    بر مبنای مع -7

ام، بم تعادادی  6های بم دست آمده از مرحلم ieکرد و با توجم بم 
ی کام بام زودی   بصاورت رسیم. در هر باناک،  بانک فیلتر جدید می

فیلتر اوهیم باا هام ادغاام     Lتوضیح داده خواهد شد، بعضی از این 
های نامزد بم ون مسرلم این است کم از میان این بانکشده اند. اکن

 دست آمده بهترین بانک، انتخا  شود. 

 .ازای هر بانک نامزد مراحل زیر را انجام بده بم -0
(، 7خروجی مرحلم سم را در باناک فیلتار جدیاد )مرحلام      -0-1

]را  امiضر  کن. خروجی فیلتر  ]iZ mنامیم.می 

i،بم ازای هر  -0-2 i

m

Z mی این هارا محاسبم کن. خروجی

'مرحلم را  ' ' '

1 2, ,...,i Le E e e e     کنیم نامگذاری می 

(1,2,3..., 'i L .) 

0-3- 'logi e ic e .را محاسبم کن 

اکنون یاک باردار    -0-4 1 2 '... LC c c c    .در اختیاار داریام

DCT  کنیم و خروجی این مرحلم میمحاسبم این بردار را
را بردار  1 2 '... LD d d dنامیم.می 

عدد بم دست آمده از مرحلم قبل L'در نهایت، تعدادی از  -0-5
گیاریم. یعنای   را بم عنوان بردار وی گی نهایی در نظر مای 

 1 2 "... LF d d d باشند. بردار وی گی نهایی ما می 

بردار وی گی بم دست آمده را بم اهگوریتم بازشناسی گفتاار   -0-6
 دهیم. می 10( بم عنوان مشاهدهHMM)مثال 

های نامزد، بانک فیلتری کم استفاده از آن منجر بام  از بین بانک -9
کمترین خ ای بازشناسی شود را بم عناوان باناک فیلتار نهاایی     

کام باا توجام بام     کنیم. امیدوار هستیم کم این بانک انتخا  می
های غیر آموزشی نیاز  های آموزشی بم دست آمده برای دادهداده

 نتایج مناسب بدهد. 

 : 7توضیح گام 
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فیلتاار و همینااین بااردار    Lدر ابتاادا، ساااختار بانااک اوهیاام شااامل    

 1 2, ,...,eLE e e  را در اختیار داریم. در ادامم، کارهای  6حاحل از مرحلم

 محیق شود. 7دهیم تا اهداف گام انجام میزیر را بم ترتیب 
دساتم تیسایم کارد. در هار      Kفیلتر اوهیم را بتوان بم  Lکنیم فرض می

شوند و یک فیلتر جدیاد را بام وجاود    دستم، تعدادی از فیلترها با هم ادغام می
،کنیم در هر دساتم آورند. نحوه ادغام بم این حورت است کم فرض میمی

فیلتر با هم ترکیب شوند. ماثال   شود کم در هر ادغام عمل ادغام انجام می
ادغام انجاام دهایم    0 خواهیمفیلتر، فرض کنید می 16برای یک دستم شامل 

فیلتر جدیاد   0دو فیلتر با هم ترکیب شوند )یعنی بعد از ادغام  ،کم در هر کدام
8نین فرضی داشتم باشیم(. در چ   2و  .در نظر گرفتم شده است 

 توان بم راب م زیر رسید.دستم می Kدر حاهت کلی، با فرض داشتن 

1 1 2 2 .... K K L         (0) 

ده دساتم تیسایم شا    Kفیلتر اوهیم بام   Lیعنی فرض شده است کم کل 

شود کم هر یک، ترکیبای از  فیلتر جدید ساختم می i، امiاست کم در دستم 

i باشند.فیلتر می 
شاوند. معادهام   راب م بم دست آمده یاک معادهام دیوفاانتین نامیاده مای     

تعلاق بام   هاای م تنها بام دنباال پاسا     ،ست کم در آنا دیوفانتین، معادهم ای
ای بام  باشیم. همینین شایان ذکر است کام راب ام  مجموعم اعداد ححیح می

 نامند. شکل باال را اح الحا معادهم دیوفانتین خ ی می
برای اینکم بتوان معادهم دیوفانتین فوق را بم نحو مناسبی حل نمود الزم 
ی است یک سری شرایط محدود کننده در نظر گرفتم شود. در بخش پیاده ساز

 دهیم.در مورد این شرایط توضیح خواهیم داد و شرایط مناسبی را ارا م می

در حورتی کم شرایط محدود کننده مناسب، در نظر گرفتام شاود، یاک    
های متعددی خواهد داشت. بم ازای هار  معادهم دیوفانتین بم شکل باال، جوا 
 Pنتین باال، آید. با فرض آنکم معادهم دیوفاجوا ، یک بانک فیلتر بم دست می

باناک، هماان    Pآید. این بانک فیلتر مجزا بم دست می Pجوا  داشتم باشد، 
شاود بهتارین آنهاا    اهگوریتم سعی می 0های نامزد هستند کم در مرحلم بانک

 انتخا  گردد. 

 نتایج پیاده سازی -4
ساازی روش ارا ام شاده آورده شاده اسات. در ایان       در این بخش، نتایج پیاده

 [7].مورد استفاده قرار گرفتام اسات   TIMITایگاه داده معروف پ ،سازیپیاده
مورد استفاده قرار گرفتام   KALDIسازی روش پیشنهادی، ابزار منظور پیادهب

نوشاتم شاده    ++Cیک ابزار متن باز است کم بم زباان   KALDI .[8] است
باشاد. بارای   رو بام گساترش مای    HTKاست و استفاده از آن بم جای ابازار  

 ، داده شد.تغییراتی در بعضی توابع مربوط بم استخراج وی گی ،ی ایدهسازپیاده

 سازی بم شرح زیر است.سایر جز یات و مراحل مربوط بم پیاده
 عدد تعداد دستم( هاK برابر (0) در راب م )در نظر گرفتم شاد. در نتیجام    4

باشد. همینین تعداد فیلترهای اوهیم یعنای  مجهول می 0این معادهم دارای 
L  سازی انجام در نظر گرفتیم. با توجم بم این فرضیات، در پیاده 64را برابر

 شود.زیر استفاده می بصورت (0)شده، راب م 

1 1 2 2 3 3 4 4 64            

 .برای معادهم، شرایط محدود کننده زیر در نظر گرفتم شده است 

1 2 3 4

1 1 2 2

3 3 4 4

4 3 2 1

1 1 2 2 3 3 4 4

30

14 18, 14 18,

14 18, 14 18

, , , , , , ,

   

   

   

   

       

   

   

   

  



 

 توضیح شرایط محدود کننده:
  ایم تعاداد کال فیلترهاای جدیادی کام از ترکیاب       : فرض کرده1شرط

در L'باشاد. یعنای عادد     34آیناد. برابار   فیلترهای اوهیم بام وجاود مای   
 باشد.می 34اهگوریتم ارا م شده برابر 

  ود در هار دساتم،   شود تعداد فیلترهای موج: این شرط موجب می2شرط
را نداشاتم باشایم    هاتفاوت زیاد با هم نداشتم باشند. مثال حاهتی از پاس 

فیلتر وجود داشتم باشاد.   4ای دیگر فیلتر و در دستم 44کم در یک دستم 
 10و حاداکثر   14ایم حداقل تعداد فیلترهای هار دساتم   گفتم 2در شرط 
( 34و  10، 14ند اعاداد  جا )مانمیادیر درنظر گرفتم شده در این باشد.می

بم شکل هوشمندانم و جهت رسیدن بم جوا  مناسب، انتخا  نشده اناد  
و بام عناوان نمونام انتخاا      بلکم میادیری هستند کام بادون آزماایش    

 اند.شده
  های دانیم قسمت اعظم اطالعات سیگنال گفتار، در فرکانس: می3شرط

از گفتاار وجاود    مای کهای باال اطالعات پایین وجود دارد و در فرکانس
دساتم )کام    4دارد. با توجم بم این نکتم، تعداد ترکیبات در دستم یاک از  

)کام باناد    4پوشاند(، کمترین و در دساتم  ترین باند فرکانسی را میپایین
شارط   4باشاد. شارط ساوم از    پوشاند(، بیشترین میفرکانسی باال را می

، کام تعاداد   1شارط   دهد. در اینمحدودکننده، این نکتم را پوشش می
فیلترهای جدید )بعد از ترکیب( در دستم اول است، بیشترین است. یعنای  

با همین  4در این دستم کمترین ترکیب حورت گرفتم است. همینین 
 استدالل، کمترین شده است. 

  های ححیح )مثبت یا منفی : معادهم دیوفانتین در حاهت کلی پاس 4شرط
هاا اعاداد طبیعای    دهد. اما در معادهم فعلی، پاسا  یا حفر( را پوشش می

 هستند. هذا این شرط در نظر گرفتم شده است. 

معادهم دیوفانتین بم شکل باال راه حل ریاضی ندارد. در نتیجم، برای حل 
، کلیاام حاااالت ممکاان را درنظاار MATLABآن، بااا نوشااتن یااک برناماام 

 جوا  برای معادهم باال بم دست آوردیم. 14یریم و در نهایت گمی

 جوا ، یک بانک فیلتر خواهیم داشات. در ادامام،   14بم ازای هر یک از 
باناک ناامزد پیادا     14های آموزشی، بهترین باناک را از باین   با توجم بم داده

از  ها، مجموعم متفاوتیهای آموزشی بم هر یک از بانککنیم. با اعمال دادهمی
ناامزد بارای وی گای     14آیند. بادین ترتیاب، در واقاع،    ها بم دست میوی گی

ناامزد بام یاک روش     14خواهیم داشت. اکنون باا اعماال هار یاک از ایان      
(، دقات بازشناسای را محاسابم    HMMهاای  بازشناسی )مثال یکی از نساخم 

ن های بم دست آمده از آن، منجر بم کمتاری کنیم. بانک فیلتری کم وی گیمی
 باشد. می ای بازشناسی شوند، بانک نهایی خ

، بانک فیلتر بهینم را طباق  TIMITشده روی داده سازی انجامدر پیاده
 ایم.زیر بدست آورده صورتب گفتم شده در باال، درنهایت، بم اه

1 1

2 2

3 3

4 4

15 1

6 3

5 3

4 4
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گفتاار، خ اای    ترین معیارهای سنجش کاارایی بازشناسای  یکی از مهم
 .[6]شودزیر تعریف می بصورتباشد.این پارامتر ( میPER) واجاسی بازشن

(9) S I D
PER

N

 
 

هاا و  هاا، درج بام ترتیاب تعاداد جاایگزینی     Dو  S،Iکم در این راب ام،  
باشد. در شده نسبت بم جملم ححیح میهای رخ داده در جملم بازشناسیحذف
 باشد.میواج د، جا واحاین

ایم سایر پارامترها طوری در نظر گرفتم شاوند  سازی تالش کردهدر پیاده
 ب اور هاای آموزشای گردناد.    کم منجر بم رسیدن بام بهتارین نتاایج در داده   
ساازی باا   در پیاده19ها و پارامتر هیفترمشخص تعداد کل فیلترها، تعدادکپسترال

MFCC  اند. این سام عادد   نظر گرفتم شدهدر  22و  13، 23بم ترتیب برابر با
 در نظر گرفتم شده است.  42و  23، 34برای روش پیشنهادی بم ترتیب برابر 

 همینین الزم بم ذکر است کم نتایج پیاده ساازی باا فارض اساتفاده از     
HMM باشد. می 24واجمبتنی بر تک 

باا فارض باناک فیلتار      TIMITبرای داده  PER، نتایج (1)در جدول 
 PERعادی میایسم شده اسات.   MFCCدست آمده با نتایج روش بهینم بم 

های مختلف مدل زبانی نسبت بم مدل آکوستیکی، در این جدول بم ازای وزن
وزن مدل زبانی برابر با یک )هم تأثیر با مدل  PER_1محاسبم شده است. در 
براباار ماادل هفاات ) 7 وزن ماادل زبااانی براباار بااا PER_7آکوسااتیک( و در 
بهترین نتیجم را بم عنوان نتیجام نهاایی    .ر نظر گرفتم شده استآکوستیک( د

PER دهد روش پیشنهادی نتایج مندرج در جدول نشان میگیرند. در نظر می
 کارایی را بهبود داده است. 9/4حدود %

 گیری و تاتمهنتیجه -5
در این میاهم، یک روش جدید برای استخراج وی گای از سایگنال گفتاار ارا ام     

هاای آموزشای و درنظار گارفتن     ر این ساختار باا توجام بام داده   شده است. د
آید. بساتم بام   های مناسب، یک بانک فیلتر انع اف پذیر بدست میمحدودیت

تواناد تغییار کناد. در    مجموعم داده آموزشی مورد استفاده، ساختار باناک مای  
های انجام شده، برتری این روش را نسبت بام اهگاوریتم اساتخراج    سازیپیاده
 ایم.نشان داده MFCCوی گی 
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1Feature 
2Mel Frequency Cepstral Coefficient (MFCC) 
3Perceptual Linear Predictive (PLP) 
4Relative Spectral Transform (RASTA) 
5Power-Normalized Cepstral Coefficients (PNCC) 
6Human Factor Cepstral Coefficients (HFCC) 
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8Phoneme Error Recognition (PER) 
9Discrete Fourier transform (DFT) 
10Discrete cosine transform (DCT) 
11Discrete Fourier transform (DFT) 
12Downsampling 
13Equal-loudness curve 
14Pre-emphasize 
15Band-pass filter 
16Equal-loudness curve 
17Pre-emphasize 
18Observation 
19Lifter 
20Monophone 

 هادینو الگوریتم پیش MFCCروش  PERمقایسه مقادیر  -( 1)جدول 
  PER_7 PER_6 PER_5 PER_4 PER_3 PER_2 PER_1 بهترین نتیجم

 روش پیشنهادی 00/35 77/34 02/33 37/34 95/34 91/35 56/36 02/33

 MFCCروش  00/35 06/34 69/34 07/34 50/35 37/36 69/37 69/34
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