
     

  

  

  چكيده

ترين ابزار  از آنجاييکه گفتار يکي از اصلي. روزافزون کامپيوتر بر اهميت نحوه ارتباط بين انسان وماشين افزوده استتوسعه 
از بزرگترين . شود انسان در برقراري ارتباط است، لذا توجهي خاص به آن نيز براي ارتباط با ماشين در تحقيقات مشاهده مي

. گفتار امروزه وجود دارد، حساسيت باالي آنها به اغتشاش صوتي محيط استاشکاالتي که در سيستمهاي ماشيني درک 
انسان خود در درک گفتار تنها از اطالعات صوتي استفاده . يابد راندمان اين سيستمها در چنين محيطي به شدت کاهش مي

تري از اصوات دريافتي داشته کند تا فهم به کند، بلکه بکارگيري اطالعات ديگري همچون اطالعات بصري به او کمک مي نمي
شنيداري ‐ بر اين اساس و به منظور الگو برداري از رفتار انسان، در اين مقاله الگوريتمي مبتني بر اطالعات ديداري. باشد

به منظور دنبال کردن . اطالعات ديداري بکار رفته در اينجا حرکات لب است. شود براي بازشناسايي و درک گفتار ارائه مي
مدل بکار رفته ترکيبي از مدل شکل و مدل سطح خاکستري است . ب در اين مقاله از مدل ظاهر استفاده شده استحرکات ل

هاي لب شناسايي و از آن براي  ها و گوشه در روش پيشنهادي ابتدا چشم. گيرد ها را بکار مي که ترکيب دو جزء لب و چشم
اق مدل، پارامترهاي مدل به همراه ويژگيهاي صوتي به عنوان بردار پس از انطب. شود افزايش سرعت انطباق مدل استفاده مي

دهند که نرخ  آزمايشها نشان مي. شود  داده مي(PNN)ويژگي براي بازشناسي گقتار به يک شبکه عصبي احتماالتي 
ستفاده از اين در حالي است که ا. است% ۷۰و % ۳/۷۷شناسايي در استفاده از فقط اطالعات ديداري و شنيداري بترتيب 

  .دهد افزايش مي% ۸۵شنيداري اين نرخ را به ‐ اطالعات ديداري

مدل ظاهر  ،)PNN( شبکه عصبي احتماالتي, شنيداري، ضرايب کپسترال‐ سيستم شناسايي گفتار ديداري ‐ کلمات کليدي
 (AAM)لفعا

 مقدمه -1
ASR1در حال حاضر . باشد سيستم تشخيص خودكار گفتار مي

- نسبت به رفتار ASR كارايي سيستم هاي زياد،علي رغم تالش
فقط از  ASRدر بيشتر موارد . خيلي فاصله داردهاي انسان 

كند و عدم استفاده از اطالعات ديداري سيگنال صوتي استفاده مي
اين در . موجب شده كه اين سيستم به نويز صوتي حساس باشد

ها در معرض نوعي نويز قرار حالي است كه در عمل همه سيستم

 
     1 Automatic Speech Recognition 

براي حل اين مشكل عالوه براستفاده از اطالعات صوتي  .يرندگمي
استفاده از اطالعات . شوداز اطالعات ديداري نيز استفاده مي

و همكارش  2ديداري براي تشخيص گفتار در ابتدا توسط مكدونالد
به سيستمي كه هم از اطالعات ديداري و هم از .  گزارش شد]12[

- يستم شناسايي گفتار ديداريكند، ساطالعات صوتي استفاده مي
  . گويند(AVSR)3شنيداري

 
2 Macdonald 
3 Audio-visual speech recognition 

مدلگفتار برپايه   شنيداري‐سيستم شناسايي ديداري

  حميدرضاپوررضا,شبنم شادرو 

         گروه ارشد هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسالمي، گروه كامپيوتردانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد
Shabnam_shadroo@yahoo.com،hpourreza@um.ac.ir                         

5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing Faculty of Electrical and Computer Engineering 
                                                University of Tabriz  November 4-6, 2008 
 

509

MVIP08
Stamp

MVIP08
Stamp



 

2 
   

- هاي گوناگوني براي ساخت سيستم شناسايي گفتار ديداريروش
 تركيبتوان به دو دسته ها را مياين روش. شنيداري وجود دارد

  .تقسيم نمودي  خروجبي تركويژگي و
 ويژگيهاي صوتي و تصويري با يكديگر ،يژگي وبي تركدر روش

اين بردار . دهند يك بردار ويژگي واحد تشكيل ميتركيب شده و
 4چن. گيردويژگي براي ساخت سيستم مورد استفاده قرار مي

از روش تركيب ويژگي استفاده ] 9[5، ايوانو و همكارانش]4[
آنها نشان  . به شناسايي پرداختندHMMنمودند و سپس توسط 

 –ي دادند كه با افزايش نويز، سيستم گفتار به صورت ديدار
  .شنيداري نسبت به سيستم شنيداري كارايي بهتري دارد

هاي سيستم گفتار به صورت در روش تركيب خروجي، خروجي
براي تركيب . شوندديداري و شنيداري با يكديگر تركيب مي

 ]٧[ و همكارانش6دين. هاي مختلفي وجود داردها روشخروجي
هاي محيطبه خروجي دو سيستم وزن دادند و توسط اين وزن در 

نويزي تاثير خروجي تصوير را نسبت به صوتي بيشتر نمودند تا 
  . سيستم در شناسايي بهتر عمل كند

 براي ساخت سيستم تصويري HMMاز ] ١١[وهمكارانش7وسينل
هاي ماكزيمم، مينيمم، و صوتي استفاده نمودند و توسط عملگر

-احتماالتي ميجمع وضرب خروجي دو سيستم را كه به صورت 
آنها به اين نتيجه رسيدند كه در . تركيب نمودندشند با يكديگر با

كند ولي در  عملگر جمع نسبت به بقيه بهتر عمل مي،حضور نويز
همچنين دو عملگر . آيدمحيطي عاري از نويز كارايي آن پايين مي

ماكزيمم و مينيمم نيز كارايي پاييني دارند و تنها عملگر ضرب 
  .كندي و غير نويزي خوب عمل ميباشد كه در محيط نويزمي

در هردو . دهداي از روش تركيب ويژگي را نشان مي نمونه1 شكل
هاي تصويري و صوتي روش فوق نياز است كه جداگانه برروي داده

در . پردازش انجام شود و ويژگيهاي مناسب از آنها استخراج شود
 شنيداري را به- توان سيستم شناسايي گفتار ديداريواقع مي

دوسيستم شناسايي گفتار به صورت شنيداري و شناسايي گفتار 
  .به صورت ديداري تقسيم نمود

  
 ]۱۵[ اجزاء يك سيستم تشخيص گفتار : ۱شکل 

تاكنون تحقيقات زيادي در دنيا در زمينه سيستم شناسايي گفتار 
هاي مختلف هاي متفاوت و الگوريتمبه صورت شنيداري با روش

متاسفانه در ايران مطالعات در اين زمينه، انجام شده است، اما 
  . بويژه بر روي زبان فارسي انجام نگرفته است

 
4 Chan 
5 Iwano 
6 Dean 
7 Lucey 

هاي فركانسي و ويژگي، با استفاده از شبكه عصبي] 1[كاظمي 
تبديل فوريه به تشخيص الگوي صداي انسان بر روي اعداد فارسي 

  . پرداخته است9 تا 0
 ويژگياساس به كمك منطق فازي روشي جديد بر] 8[ 8حالوتي

MFCCهاي صداي انسان  سيگنال صوتي جهت بازشناسي فونم
هاي استفاده شده در اين مقاله فارسي  داده. استفاده كرده است

نبوده و از يك داده استاندارد جهاني براي آموزش و آزمايش 
  .استفاده شده است

 و يك ويژگي جديد ANFIS با استفاده از شبكه ]14[ 9مان
LPC به نام Warped LPC به تفكيك صداي انسان از موزيك 

 تفكيك ANFISپرداخت و با استفاده از اين ويژگي و شبكه 
انجام داده  موزيك از صداي انسان را با درصد خطاي بسيار كمي 

  .است
 فازي و – با استفاده از روش شبكه عصبي ]10[10 كاسابو
 به ،MSCC(Mel-Scale Cepstrum Coefficient)ويژگي

  .  فونم و لغت پرداخته استبازشناسي
فازي روش – با استفاده از ويولت و شبكه عصبي]3[11آوسي

  . هاي زبان تركي ايجاد نموده است جداسازي خوبي بر روي داده
در اين مقاله براي ساخت سيستم شناسايي گفتار به صورت 

در . شنيداري از روش تركيب ويژگي استفاده شده است–ديداري 
هر كه تركيبي از مدل شكل و مدل سطح اين روش از مدل ظا

هاي روش. شودبراي بخش تصوير استفاده مي خاكستري است،
. ارائه شده براي ساخت مدل ظاهر فقط از لب استفاده شده است

ها و ديگر اجزاء هاي رديابي صورت، از چشمهمچنين در روش
  .مانند بيني و دور صورت استفاده گرديده است

-روش پيشنهادي، از تركيب دو جزء لب و چشمبراي اولين بار در 
در اين  .شودها براي ساخت مدل ظاهر در رديابي لب استفاده مي

ها به دليل وجود و وضوح آنها در صورت به راحتي روش چشم
عالوه . دنبخشيسرعت مشناسايي شده و تطبيق مدل با تصوير را 

نيز بر استفاده از چشم در هنگام تطبيق مدل، از گوشه لب 
پس از رديابي لب، پارامترهاي ساخت مدل را به . شوداستفاده مي

عنوان ويژگيهاي ديداري در نظرگرفته و ويژگيهاي صوتي نيز از 
صدا استخراج شده و در ادامه براي بازشناسي كلمات از شبكه 

  .شودعصبي استفاده مي
 يهامي فري روش انجام شده بررو2در ادامه مقاله، در بخش 

 گفتار ييستم شناساي س3 بخش در و گنال صدايو سر يتصو
 به ترتيب نتايج 5 و4بخش  در دهد و را ارائه ميتوضيح داده

  .گيري شرح داده خواهد شدحاصل از آزمايش و نتيجه

 
8 Halavati 
9 Mun 
10 Kasabov 
11 Avci 
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 روش انجام شده - 2

، پايه تصوير و صدا از دو بخش  هاي شناسايي گفتار برسيستم
  .شوند تشكيل مييرهاي تصوپردازش سيگنال صدا و پردازش فريم

- مي9تا 1 فيلم كه حاوي كلمات 31هاي در اين بخش از داده
باشند، استفاده شده است ومراحل زير بر روي تصوير و صدا انجام 

  : مي شود

  پردازش فريم هاي تصوير -1- 2
هاي تصوير، لب خواني يك منبع اطالعات اصلي در پردازش فريم

تار از طريق مشاهده لب خواني در واقع يك نوع دريافت گف. است
در يك محيط پر سر وصدا لب خواني يك ابزار . باشدگوينده مي

  .ارتباطي مهم براي شنوايي ضعيف است
در اينجا از مدل ظاهر كه تركيبي از مدل شكل و مدل سطح 

دليل انتخاب مدل ظاهر اين . خاكستري است، استفاده شده است
ه در مورد شكل تواند از پيش فرضي كمدل هم مين يااست كه 

ناحيه موردنظر است، استفاده نمايد و هم خطاي حاصل از 
موقعيت يابي آن ناحيه را كاهش دهد و همچنين به دليل استفاده 
از مدل سطح خاكستري خطاي حاصل از تاثيرات نور به عنوان 

  . كاهش دهدغيرهريش در صورت و  مثال داشتن
  :باشدسازي شامل مراحل زير ميپياده

  جمع آوري شدههايدادهه مجموع •
 تعيين نشانه •
 پيش پردازش •
 ساخت مدل ظاهر •
 تطبيق مدل ظاهر •
 رديابي مدل •

 شده آوري جمع هايداده مجموعه -1-1- 2

 نفر گوينده از گروه 31 جمع آوري شده، شامل هايدادهمجموعه 
باشد كه داراي  مرد مي21 زن و 10سال، شامل  60 تا 18سني 

از گويندگان داراي ريش و سبيل  نفر 6شكل لب متفاوتي بوده و 
ضمنا گويندگان به هيچ وجه آرايش نداشته و هيچ . باشندنيز مي

هريك از . عالمت مشخصي بر روي لب آنها قرار داده نشده است
. اند دو مرتبه ادا كردهيك تا نه را به زبان فارسياعداد گويندگان 

 جمع آوري شده از لحاظ شرايط نوري حين هايداده
برداري از تنوع مناسبي برخوردار بوده و تصاوير به صورت تصوير

 پيكسل در عرض 240 پيكسل در طول و 320رنگي و در اندازه 
صورت گويندگان در حين اداي كلمات در حالت ثابت و . باشندمي

كنند، در حالتي كه سر آنها در جهت راست و چپ حركت مي
يابي مدل و بهبود اين بانك به منظور ارز.تصوير برداري شده است

اي از تصاوير اين بانك در نهنمو . استفاده شده استASRسيستم 
  .شوديمشاهده م 2شكل 

  

    

    
  نمونه تصاوير بانک داده ايراني : ۲شکل

 نشانه تعيين -1-2- 2

هاي مورد نظر به منظور ساخت مدل مناسب، بايد بر روي قسمت
 نشانه بر روي 32 از مقالهدر اين . اي قرار دهيمدر تصوير نشانه
مدل ساخته شده توانايي . ها استفاده شده استدور لب و چشم

تطبيق بر روي تصاويري كه صورت داراي حركت افقي است، 
-مشاهده مي 3اي از تصاوير اين بانك در شكل نمونه.داشته باشد

  .شود

  
   نقطه نشانه۳۲ : ۳شكل 

 و فاصله شودبر روي تصاوير مشخص مي ها توسط فرداين نشانه 
باشد و برروي سطوحي از تصوير آنها از يكديگر تقريبا يكسان مي

  .قرار مي گيرند كه داراي تغييرات سطح خاكستري هستند

 پردازش پيش - 1-3- 2

استفاده شده ] 2[پردازش شامل مراحلي است كه از مرجعپيش
 .است

  :اين مراحل در زير ذكر شده است
 تغيير شامل انتقال،: تطبيق شكل به صورت تكراري  •

  مقياس، برش و تعيين ماسك براي تصوير
 جابه جايي نشانه به سمت ميانگين نقاط •
نرمال كردن سطوح خاكستري به منظور كاهش  •

 تغييرات در شرايط نوري مختلف و عوامل ديگر
اين مراحل پيش پردازش روي كليه تصاوير در بانك تصوير، انجام 

 ساخت مدل ظاهر شده و اين تصاوير به عنوان داده ورودي براي
  .شونداستفاده مي
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 12فعال ظاهر مدل ساخت -1-4- 2

يك شيوه مستقيم براي تركيب شكل و تغيير سطح 
 و sخاكستري به يك مدل واحد، تركيب بردارهاي شكل 

باشد و  به يك بردار واحد ميgبردارهاي سطح خاكستري 
با اين وجود .  را در اين داده اعمال كردPCAتوان سپس مي

شيوه ديگري را پيشنهاد كردند كه در ]6][5[ر كوتس و تيلو
  .پردازيماينجا از آن استفاده شده و در زير به توصيف آن مي

هاي تصوير و سطح خاكستري بايد ساخته شوند و ابتدا مدل
و پارامترهاي sbهر شي بايد به صورت پارامترهاي شكل

سپس براي هر شي . ان داده شودنشgbسطح خاكستري
  .شودبردار به هم پيوسته زير توليد مي
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هاي پارامتر شكل  يك ماتريس قطري از وزنswكه در آن 

 شكل و مدل سطح شود واحدهاي بين مدلبوده و باعث مي
اي از اين امر مجموعه . خاكستري با هم متفاوت باشند

siaiبردارهاي ظاهر ,...,2,1: كند، كه هم ،را حاصل مي=
از . دهدشكل و هم سطوح خاكستري اشياء را نشان مي

هاي بين تصوير و تغييرات آنجاييكه ممكن است همبستگي
 ديگر براي PCAسطح خاكستري وجود داشته باشد، يك 

aabpaشود و مدلاين بردارها اعمال مي -به دست مي=
  .آيد
اي از حالت هاي متعامد تغييرات ظاهر و  مجموعهapكه 

abاي از پارامترهاي ظاهر كه هم تصوير و هم  مجموعه
به عدم . باشندكنند، ميحالت سطح خاكستري را كنترل مي

 .در اين عبارت توجه كنيد aحضور بردار ظاهر ميانگين
 gbو هم sbميانگين ظاهر الزاما صفر است زيرا هم 

به دليل ماهيت خطي بودن بين مدل، . ميانگين صفر دارند
بردارهاي تصوير و سطح خاكستري به طور مستقيم به 

  .شوندعنوان توابع متغيرهاي ظاهر بيان مي
)2(aasss bpwpss 1−+=   

  aagg bppgg +=  
  كه در آن

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ag

as
a p

p
p  

 
12 Active Appearance model 

 و s با طول بردار شكل aspبه طوريكه تعداد سطرهاي
 g با طول بردار سطح خاكستري agpهمچنين تعداد سطر 

  .مطابقت دارد
  :داريم  هو به طور خالص

)3 (asbQss +=    agbQgg += 

assss pwpQ 1−=              aggg ppQ =  
توان يك تصوير را  داده شده ميabبراي متغيرهاي ظاهر 

با استفاده از محاسبه بردارهاي شكل و سطح خاكستري 
  .تحليل كرد

شود و خش بدون شكل از بردار سطح خاكستري توليد مي ب
آيند ونهايتاً قسمت بدون ها از بردار شكل به دست مينشانه

رات مدل يي تغ4 شكل.شودشكل با شكل تطبيق داده مي
  . دهدينشان م σ√2± يظاهر را برا

  
  σ√2±تغييرا ت مدل ظاهر  :۴شکل 

   مدل تطبيق -1-5- 2
 ]13[ مرجع از الگوريتمبه منظور تطبيق مدل در اين تحقيق

  .استفاده شده است
 بر abدر ابتدا مدل شي ساخته شده با استفاده از پارامتر

گيرد و از عكسي كه در قرار مي براي جستجو روي عكس
 .شودزير مدل شي قرار گرفته است نمونه برداري مي

elimageا بردار خط ggg mod−=∂  2و خطايg∂ 
 .شودمي محاسبه

gAbaجايي توسط جابه  .شود شنا سايي مي∂=∂
aaanewبردار پارامترهاي كانديد bbb ∂+=،k=1 شناسايي 

 .شودمي
تصوير با استفاده از پارامترهاي كانديد ساخته شده و خطا و 

 .شودبردار خطا محاسبه مي
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شود، در پارامتر كانديد ذخيره ميد، اشاگر تطبيق خوب ب
 تا زمانيكه  غيره وk=1.5 ، k=0.5،  k=0.25غير اين صورت 

 .بهترين تطبيق پيدا شود
اگر بهبود در آخرين تكرار صورت گرفت بايد به مرحله دو 

  .رفت
تر مدل ابتدا به پيدا در اين بخش به منظور تطبيق سريع

 لب راست  راست و گوشهكردن نقاط ويژه اي مانند چشم
گيرد پرداخته و سپس تطبيق بر روي اين نقاط صورت مي

  .تا سرعت جستجو زياد شود
  چشم شناسايي  -2-1-5-1

در اين بخش از اختالف رنگ ميان سفيدي و تيرگي مردمك 
به اين منظور با . شودها براي يافتن محل آنها استفاده ميچشم

 ، بنابراين]16[خته شدهاستفاده از روش فازي به استخراج لبه پردا
اي باالتري برخوردارند داراي مقاديري  نقاطي كه از خاصيت لبه

باشند و به دليل ويژگي ذكر شده در بيشتري نسبت به بقيه مي
هايي با ارزش باالتر، توسط يك چشم، آنها به عنوان نقاطي با لبه

سپس با استفاده از ويژگي . شوندآستانه مناسب مشخص ميمقدار
داخته شده ها، به شناسايي محل دقيق آنها پردسي چشمهن

  .نشان داده شده است 5اين مراحل در شكل .است

  
  مراحل شناسايي چشم : ۵شکل 

 نشان 6ر شكلنتيجه اعمال الگوريتم فوق بر روي بانك موجود د
به منظور تطبيق مدل فقط ار گوشه راست لب . داده شده است

  .استفاده شده است

  
  ناسايي چشمش : ۶شکل 

 لب گوشه شناسايي -2-1-5-2

در اين بخش با استفاده از فضاي رنگي پيشنهاد شده به تشخيص 
 در اين روش ابتدا تصوير به فضاي.ناحيه لب پرداخته شده است

XYZ 1(شود و سپس برده مي
1

log( +
+y
x محاسبه شده وبه 

شود  داده ميFCMعنوان ويژگي هر پيكسل به خوشه بندي 
 به دو خوشه تقسيم و ناحيه FCMتوسط خوشه بندي  وتصوير

از اين ناحيه به . شوداي كه تصوير لب در آن است، مشخص مي
منظور پيدا كردن ترشولد مناسب استفاده شده و سپس تصوير 

  .شوددوباره با استفاده از آن ترشولد به دو دسته تقسيم مي
  . نتيجه اعمال روش فوق را نشان مي دهد7شكل

  
  پيدا کردن گوشه لب : ۷شکل 

  مدل رديابي -1-6- 2
به منظور رديابي لب در فريم اول ابتدا نقاط گوشه راست لب و 

شود و مدل اوليه بر روي آن منطبق چشم راست شناسايي مي
كند تا خطاي سپس پارامترهاي مدل آنقدر تغيير مي. گردديم

اين مدل به عنوان مدل اوليه براي فريم . حاصل از تطبيق كم شود
پارامترهاي مدل در هر فريم به عنوان . شودبعدي استفاده مي

  .ويژگي در شناسايي گفتار استفاده شده است
  

  گفتارييستم شناسايس -3

 شناسايي گفتار به صورت ديداري -3-1
در اين مرحله به منظور شناسايي كلمات مراحل زير انجام شده 

  .است
 ها در تصاوير و برچسب زدن آنهاشناسايي واج •
از روي تصاوير به صورت دستي جدا  وسط فردي كلماتابتدا ت

نمونه اي از تصاوير جدا شده براي كلمه .خورندشده و برچسب مي
  . آمده است8چهار در شكل 

  ب  الف

  " ا"واج:ب" چ"واج :هاي چهار،الفنمونه اي از واج: ۸شکل 

 ساخت مدل ظاهر براي تصاوير •
اند،  يك برچسب خوردهدر اين مرحله براي تصاويري كه در مرحله

مدلي ساخته شده و پارامترهاي آن مدل به همراه برچسب ذخيره 
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اي از پارامترهاي مدل به عنوان در اين قسمت آرايه. شوندمي
 .شودويژگي و برچسب آنها به عنوان كالس توليد مي

 آموزش سيستم  •
 نفر كه شامل كلمات 5در اين بخش به منظور آموزش، تصاوير 

استفاده شده و پارامترهاي آنها )  تصوير165( است يك تا نه
  .شوداستخراج و به عنوان داده آموزشي به سيستم داده مي

در اين مقاله به منظور آموزش سيستم از شبكه عصبي احتماالتي 
(PNN)استفاده شده است .  

 شناسايي گفتار به صورت شنيداري -3-2
ايب  و ضر(PNN)در اين تحقيق از شبكه عصبي احتماالتي 

كپسترال براي شناسايي اعداد يك تا نه استفاده شده است و در 
اي صورت گرفته است و  فازي مقايسه- نهايت با شبكه عصبي

  .  جواب بهتري را دربرداردPNNنشان داده شده كه 
در اين بخش ابتدا الزم است سيگنال گفتار به شكل مناسبي 

ي داده و اين شكل مناسب با توجه به محيط جمع آور. درآيد
حذف . شودتكنيكهاي بكار رفته براي بازشناسي گفتار تعيين مي

طول سازي، هاي اضافي سيگنال ورودي مثل سكوت، همبخش
هايي از سيگنال ورودي در بخش بندي و استخراج ويژگيقاب

بعد از استخراج ويژگي، بايد آنها را . گيردپيش پردازش صورت مي
به .ناسي سيستم را تعيين نماييمدسته بندي نموده و درصد بازش

شود و ها لگاريتم گرفته ميمنظور دسته بندي بهتر ابتدا از ويژگي
  . شودسپس دسته بندي مي

 -شناســايي گفتــار بــه صــورت ديــداري -3-3
 شنيداري

در اين بخش به بررسي سيستم شناسايي گفتار به صورت 
- شنيداري ، جهت بهبود سيستم گفتار شنيداري مي- ديداري

اين  .در اينجا از روش تركيب ويژگي استفاده شده است زيمپردا
  )9شكل .(مراحل در زير بيان شده است

 
   شنيداري‐سيستم شناسايي گفتار ديداري : ۹شکل

  ويژگي تركيب .1
تعداد ويژگيهاي استفاده در سيستم شناسايي به صورت صوتي 

باشد و براي سيستم شناسايي به صورت  مي9براي هر قاب 
به .  ويژگي استفاده شده است10ي براي هر واج از تصوير تصوير

ها نياز به افزايش ويژگي داريم تا منظور تركيب اين دو ويژگي

براي انجام اين كار . تعداد ركوردهاي حاوي ويژگي را يكسان كنيم
-اي كه بيان ميداده هاي آموزش و آزمايش توسط فردي بگونه

 ركوردهاي سيستم تصويري به دليل آنكه. شوندشود، ايجاد مي
هاي كلمات هستند براي تركيب آنها با ركوردهاي مربوط به واج

سيستم صوتي بايد واج هاي تصوير در كنار هم قرار بگيرند تا يك 
كلمه را تشكيل دهندو براي هم طول سازي ماكزيمم تعداد واج را 
بين كلمات يك تا نه را انتخاب نموده و در صورتي كه تعداد واج 

شود تا كلمه از ماكزيمم تعداد واج كمتر بود، واج آخر تكرار مي
پس از يكسان سازي طول . طول كلمه به طول مورد نظر برسد

ويژگيهاي مربوط به صداي هر فرد و تصوير به دسته بندي كننده 
 .شودداده مي

 دسته بندي كننده .2
 و PNNدر اين قسمت به منظور دسته بندي ويژگي از شبكه 

  .ازي استفاده شده استف-  عصبيشبكه

  يج عملينتا -4
 نفر كه هركدام 31 صداي  روش ارائه شده ازي بررسيبرادر اينجا 

- كلمات يك تا نه را به صورت پشت سرهم و سه بار تكرار نموده
و  اين داده ها به منظور آموزش سيستم% 60. شوديستفاده ما اند،
 يداريبخش شن در .براي آزمايش در نظر گرفته شده است% 40

-يم استفاده PNNبه منظور آموزش سيستم از شبكه عصبي 
و براي % 99در صد صحت اين سيستم براي داده آموزش . گردد

نتايج حاصل از اين روش در جدول  .مي باشد% 70داده آزمايش 
  . آمده است1

  نرخ شناسايي گفتار  :۱جدول 
  ۲۰  ۱۰  ۵  هاتعداد قاب

  ۹  ۹  ۹  تعداد ضرايب کپسترال
  %۷۰  %۷/۵۴  %۶/۵۰  درصد تشخيص

به منظور بررسي .آيدكارايي سيستم فوق در حضور نويز پايين مي
اين مسئله به سيستم فوق نويز افزوده و سپس به شناسايي 

نويز اضافه شده صداي كاهش يافته فردي از . كلمات مي پردازيم
شده و اين نويز با سيگنال اصلي جمع . باشدميان بانك داده مي

نتايج حاصل از اعمال نويز و در صد . گيردناسايي صورت ميش
  .  نشان داده شده است2جدول  شناسايي سيستم در

  نتايج اعمال نويز و آموزش شبکه توسط داده نويز: ۲جدول 
نسبت سيگنال به 

 (SNR)نويز
clean ۱۶  ۴  ۱‐  

  ۷/۵۴  ۴/۵۷  ۵۸  ۷۰  درصد صحت

رايي سيستم در همانطور كه در جدول نشان داده شده است،كا
-توان براي افزايش كارايي از ويژگيآيد و ميحضور نويز پايين مي

  .هاي تصويري استفاده نماييم
 PNNها از شبكه يژگي پس از استخراج ويداريدر بخش د

 و PNN مقايسه اي بين 3در جدول .شودي استفاده مANFISو
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ANFISكنيد همانطور كه مشاهده مي. گرفته است  صورتPNN 
  .واب بهتري را در برداردج

 ANFIS وPNNمقايسه  :۳جدول 
Clean نوع داده  
۷۷%  Anfis  

۸۵%  PNN 

همانطور كه قبال بيان شد با افزايش نويز كارايي سيستم شناسايي 
  . شود مشاهده مي10 در شكلسئلهاين م.آيدگفتار پايين مي

50
60
70
80
90

clean 16 4 -1

SNR
C

or
re

ct
io

n

adio video audio-video

بر روي ترکيب  زايش نويزنمودار تاثيرات اف : ۱۰شکل 
  شنيداري‐ سيستم شناسايي گفتار به صورت ديداري

يابد در صورتي كه دسته بندي كننده هنگاميكه نويز افزايش مي
 باشد با تركيب دوسيستم نتيجه بهتري PNNمورد استفاده 

درصد صحت تركيب دو سيستم را با  4 جدول. شودحاصل مي
 همانطور كه در جدول .دهد نشان ميPNNدسته بندي كننده 

- را به گونهي و صوتيري تصويهايژگياگر ونشان داده شده است، 
م درصد صحت يتوانيم، مييب نمايگر تركيكديان شد با ي كه بيا
ش داده و يافزا% 85 به يزير نويط غيستم را در محين سيا

  .مي بهبود بخشيزيط نوي آن را در محيين كارايهمچن
 اعمال نويزنتايج حاصل از  : ۴جدول

SNR Clean  ۱۶ ۴  ۱‐  

  ۷/۵۴  ۴/۵۷  ۵۸  ۷۰  شنيداري
  ۳/۷۷  ۳/۷۷  ۳/۷۷  ۳/۷۷  ديداري

AVSR ۸۵  ۴/۶۴  ۲/۶۲  ۷/۵۷  

 گيري نتيجه -5
 و براي اين كار از هدر اين مقاله موضوع رديابي لب بررسي شد

به منظور رديابي لب ابتدا .روش مبتني بر مدل استفاده شده است
اخته شود وسپس با تغيير پارامترهاي الزم است مدل مورد نظر س

- با بررسي روش.مدل در فريم هاي متوالي به رديابي لب پرداخت
هاي موجود در زمينه رديابي لب به اين نتيجه رسيديم كه 
استفاده از مدل ظاهر كه شامل مدل شكل و مدل سطح 

نتيجه بهتري را حاصل  تواند در رديابي لبخاكستري است مي
خت مدل ظاهر ابتدا بايد توسط فردي بر روي براي سا. نمايد

. باشد، نشانه هايي قرار دادقسمت هايي از تصوير كه مورد نظر مي

 نشانه برروي لب و بر روي چشم ها استفاده 32دراين مقاله از 
  .شد

ها به اين منظور استفاده شده اند كه بتوان مدل را در حالتي چشم
در اين .ي تطبيق دهندكه سر كمي داراي حركت است، به راحت

توان مي. مقاله روش فازي جديدي براي شناسايي بيان شده است
براي سرعت بخشيدن به روند تطبيق مدل به شناسايي گوشه لب 
نيز پرداخت در اينجا روش جديدي نيز براي شناسايي گوشه لب 

  . ارائه شد و همچنين از گوشه لب نيز در روند تطبيق استفاده شد
سيستم شناسايي گفتار به صورت ديداري،  جاد كردنبه منظور اي

هاي كلمات از روي تصاوير توسط فردي جدا شدند و واج
پارامترهاي مدل نيز از روي تصاوير استخراج شد وبه عنوان 

سپس اين ويژگيها . ويژگي در نظر گرفته و برچسب گذاري شدند
در . شود تا سيستم به بازشناسي گفتار بپردازد داده ميPNNبه 

  .باشدمي% 3/77صد صحت اين سيستم 
سيستم شناسايي گفتار به صورت شنيداري،  براي ايجاد كردن

ابتدا سكوت از روي صداي افراد جدا شده و پس از برچسب 
 قاب كه با هم 20گذاري سيگنال بدوت سكوت ، هر كلمه به 

 ضريب 9شود و براي هر قاب همپوشاني نداشته باشند تقسيم مي
شود و اين ضرايب براي هر كلمه در كنار  محاسبه ميكپسترال

در صد صحت  .شوند داده ميPNNگيرند و به شبكه هم قرار مي
  .باشدمي% 70اين سيستم 

در اينجا نشان داده شده است كه با افزايش نويز در صد صحت 
آيد و به سيستم شناسايي گفتار به صورت شنيداري پايين مي

 در محيط نويزي از ويژگي تصويري منظور بهبود اين سيستم
كمك گرفته شده و نشان داده شده است كه اگر ويژگيهاي 

اي تصحيح نماييم كه امكان تركيب تصويري و صوتي را به گونه
آنها با يكديگر باشد مي توان درصد صحت اين سيستم را در 

افزايش داد و همچنين كارايي آن را در % 85محيط غير نويزي به 
  .زي بهبود بخشيممحيط نوي
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