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 هاي مقاوم گفتار ویژگی يدبنكالس
 اكبر رنجبر31    آباديامین اله مه31*محدثه میربیگی     31

 
 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شاهد1
 مهندسی، دانشگاه شاهد، دانشکده فنی الکترونیکگروه مهندسی 2

 مرکز تحقیقات آکوستیک، دانشگاه شاهد3

 

 چکیده

گفتار،  های مقاوم استخراجشود لذا در طراحی الگوریتمهمراه است که باعث کاهش کیفیت و قابلیت فهم گفتار می نوفهدر شرایط عادی سیگنال گفتار با 

های گوینده از قبیل انرژی، آنتروری انرژی، بندی ویژگیکالسدر این مقاله، شنناسنایی میزاح حساسیت و مقاومت رارمترهای سیگنال نقش اساسی دارد    

 جهت طراحی نوفهت به مقاوجهت سننن ش میزاح م آف طیفیرلگسننترط طیفی، آنتروری طیفی، شننار طیفی، و   نرخ عبور از صننفر، مرکز لقل طیفی،

 تفاضل طیفی بر سیگنال و سپساز به منظور حذف نوفه ابتدا ار گرفته اسنت   های جداسنازی سنیگنال گفتار از نوفه مورد سنن ش و آزمایش قر   الگوریتم

نشاح AURORA هایت ربی ازمایشات بر روی داده نتایج اسنتفاده شنده اسنت    با ویژگی مقاوم مشنخ  شنده،   دودویی برای بهبود کیفیت از ماسنک  

   یابد دسی بل بهبود می 3الی  2تقریبا میزاح سیگنال به نوفه دهد که می

 

 ، ویژگی های سیگنال در حوزه زماح و فرکانستفاضل طیفی، ماسک دودویی :هاكلیدواژه

    قدمهم 3
ین در بارتباطی ای های سننلولی و ماهوارهافزار  نرمقرار داردی گفتار هاگنالیسننحوزه رردازط اسننت که در  بشننردر زندگی روزمره  یارتباطترین رروتکل مهمگفتار 

 دلیل محققاح در چهار ویژگی ریچیدگی، کیفیت، نرخ بیت و تأخیر این  به هسننتند ترشننرفتهیرافزارهای در جسننت وی نرم بسننیار دارند که هر روزمردم محبوبیت 

ده در های گوینبررسی ویژگیلذا د  رشود و کیفیت سیگنال اصلی را ندامیتضعیف  نوفهدر شرایط عادی گفتار توسط   1هسنتند  تحقیقگذاری گفتار در حال رمز

ار گفتهای اسننتخراج ها، امر مهمی در طراحی الگوریتمبندی و اسننتخراج این ویژگیکالس  بسننیار مهم اسننت نوفههای مقاوم به برای طراحی الگوریتم نوفهحضننور 

ی بهبودیافته را بشنوند هاشود تا شنوندگاح صدااستفاده می هاهای ارتباطی و سمعکدستگاهها در طراحی شود  از این الگوریتممحسوب می نوفهمقاوم به 

 و استخراج ویژگی پردازش گفتار 3-3

کیلوهرتز باشند، قابل شنیدح است  گفتار نوعی صوت  22هرتز تا  22 س صنوت بین فرکاندر  شنود  از طریق ارتعاط اجسنام در هوا مخابره می که صنداهای مختلف  

، احبه انسح رمزگذاری گفتار مربوط به ارتباطات صنوتی انسا های گیرد  رردازط گفتار شنامل حوزه افزارهای مختلف مورد تحلیل و بررسنی قرار می اسنت که در نرم 

های حوزه زماح و فرکانس در این مقاله ویژگی. [1] ماشین است اگفتار در رابطه با ارتباط انسناح ب  تشنخی  ، و انسناح  اترکیب گفتار مرتبط با ارتباطات ماشنین ب 

 مورد سن ش قرار گرفته است  خیاباحو قطار، هواریما، ماشین، همهمه، های مختلف از جمله نوفهاند تا میزاح مقاومتشاح در حضور مورد بررسی قرار گرفته

 روش پیشنهادي 3-3

 مرکز لقل طیفی،انرژی، نرخ عبور از صفر، آنتروری انرژی،  هایبندی و ویژگیآمده اسنت  ابتدا سنیگنال ورودی رن ره   1در شنکل  روط ریشننهادی  بلوک دیاگرام 

در  شوند یمبا هم مقایسه  نوفهی و بدوح انوفه هایدر سیگنالی هاویژگیاین  سپس  شودمیاستخراج  رل آف طیفیگسنترط طیفی، آنتروری طیفی، شار طیفی،  

  شودمیبرای ماسک دودویی استفاده باشد داشته  نوفهنهایت از ویژگی که تغییر کمتری در برابر 


 بلوک دیاگرام روط ریشنهادی 1شکل 


5بلوک دیاگرام تفاضل طیفی ] -2شکل 


 :نویسنده راسخگو mahabadi@shahed.ac.ir 



3131  اسفند/سال/شماره/ كنگرهنام                                               در استخراج گفتار نوفههاي سیگنال صوت بر سنجش میزان تغییرات ویژگی

 آحفرض تفاضل طیفی آمده است   2بلوک دیاگرام تفاضل طیفی در شکل  ه شنده اسنت   در این مقاله از ترکیب دو روط تفاضنل طیفی و ماسنک دودویی اسنتفاد   

�̃�اسننت که اسننپکترام مختلط از سننیگنال ورودی   (𝑡،𝑓) تواند به صننورت جما اسننپکترام های مختلط سننیگنال گفتار بیاح شننود   ب(�̃�(𝑡،𝑓))  زمینه ریش  نوفهو

(�̃�(𝑡،𝑓)) می باشنند به طوری که�̃� (𝑡،𝑓) =  �̃� (𝑡،𝑓) + �̃� (𝑡،𝑓)  در این ، سننیگنال بهبود یافته با یک تفریق سنناده به دسننت می آید  نوفهبرقرار اسننت  با تخمین

ماسک دودویی [  5شود ]موج به حوزه زماح برگردانده میدر نهایت رس از اصالح نیم  گرددو سنپس تفاضنل آنها محاسنبه می    بررسنی اگوریتم بزرگی گفتار و نوفه 

ماسک دودویی ایده آل متداول های د  یکی از ماسککنمی حفظدیگر را  بخشی از سنیگنال که مورد نظر ما نباشد را حذف و  بخشن  ،نیز براسناس ویژگی مورد نظر 

𝑆𝑑𝑏شنود  تواح سنیگنال گفتار و نوفه در واحد دسنی بل     بیاح می (1)اسنت که برای تخمین این هدف اراهه شنده و با رابطه   (𝑡،𝑓)  و𝑁𝑑𝑏 (𝑡،𝑓)  می باشد و𝐿𝐶  

[  4ای را برای الگوی ماسک در نظر می گیرد ]حد آستانه

IBM (t،f) =  {
1      𝑖𝑓 𝑆𝑑𝑏 (𝑡،𝑓) > 𝑁𝑑𝑏 (𝑡،𝑓) + 𝐿𝐶 

0                                          𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
             (1)

 نوآوري3-1
اح و در حوزه زم رل آف طیفیگسننترط طیفی، آنتروری طیفی، شننار طیفی،   مرکز لقل طیفی،های انرژی، نرخ عبور از صننفر، آنتروری انرژی، یدر این مقاله ویژگ

اشد در میزاح تغییرات کمتری داشته ب نوفهاز ویژگی که در برابر  مورد ارزیابی قرار گفته است  نوفهها در برابر میزاح حساسیت این ویژگیو  شدهفرکانس اسنتخراج  

   اشد بمیزاح سیگنال به نوفه می ،مورد استفاده قرار گرفته است  معیار مورد استفاده برای سن ش کیفیت نوفهل گفتار از ماسک دودویی برای جداسازی سیگنا

ریشننننهادی اشننناره  بندیبه روط کالس 4در بخش  کنیم توجه می به کارهای مرتبط 3  در بخش رردازیمهای گفتار میه بیاح ویژگیب 2بخش مقاله در  در ادامه

 رردازیممی 6در بخش گیری نتی هبه و در نهایت بیاح نتایج آزمایشات  5در بخش  داریم 

 مبانی سنجش 3
انرژی، آنتروری انرژی، نرخ عبور از صننفر، مرکز لقل از قبیل  (ویژگی در حوزه فرکانس رنج ویژگی در حوزه زماح وسننه حوزه زماح و فرکانس ) مهمویژگی  هشننت

 ود شبررسی میروط رشنهادی  نوفه  سپس مساله مهم حذف گیردمیمورد بررسی قرار  رل آف طیفیو گسترط طیفی، آنتروری طیفی، شار طیفی،  طیفی،

 هاي سیگنال ویژگی3-3

، رنرخ عبور از صفانرژی، آنتروری انرژی، یعنی ویژگی در حوزه فرکانس  رنج ویژگی در حوزه زماح و سنه  که گیردمیویژگی مورد بررسنی قرار   هشنت در این مقاله 

    رردازیمهستند که در ادامه به بیاح آح می رل آف طیفیگسترط طیفی، آنتروری طیفی، شار طیفی،  مرکز لقل طیفی،

𝑛که  𝑥𝑖(𝑛)اگر : انرژي = 1، … ،𝑊𝐿  توالی نمونه های𝑖  امین فریم سننیگنال و𝑊𝐿  انرژی را با  محاسننبه می شننود (  2) رابطهسننیگنال از طول فریم باشنند، انرژی

 3شکل شود تواح سیگنال نیز نامیده می( 3رابطه )شود می( تبدیل 3) رابطه( به2نباشد لذا رابطه )به طول فریم وابسته  تاتواح نرمال کرد تقسنیم بر طول فریم می 

 [2] سیگنال را نشاح می دهد  انرژی

𝐸(𝑖) =  ∑|𝑥𝑖(𝑛)|2

𝑊𝐿

𝑛=1

      (2) 

𝐸(𝑖) =
1

𝑊𝐿
 ∑|𝑥𝑖(𝑛)|2

𝑊𝐿

𝑛=1

      (3) 

  
 نرخ عبور از صفر سیگنال گفتار -4شکل 

 انرژی سیگنال گفتار -3شکل 



های سیگنال در طول زماح یک فریم است  به عبارت دیگر تعداد دفعاتی که صوتی برابر با نرخ تغییر عالمتهای سیگنال نرخ عبور از صفر فریم:رخ عبور از صفر

تابا  𝒔𝒈𝒏[𝒙𝒊(𝒏)]کند  تابا نرخ عبور از صفر را بیاح می (4رابطه )مقدار سیگنال از مثبت به منفی یا از منفی به مثبت تغییر می کند را نرخ عبور از صفر گویند  

 5شود در شکل ی بیشتر میانوفههای دهد  نرخ عبور از صفر در قسمتنرخ عبور از صفر سیگنال را نشاح می 4شود  شکل تعریف می (5رابطه)عالمت است که با 

 [2]مشخ  است 

𝑍(𝑖) =
1

2𝑊𝐿
 ∑|𝑠𝑔𝑛[𝑥𝑖(𝑛)] − 𝑠𝑔𝑛[𝑥𝑖(𝑛 − 1)]|

𝑊𝐿

𝑛=1

         (4) 

𝑠𝑔𝑛[𝑥𝑖(𝑛)] =  {
1          . 𝑥𝑖(𝑛) ≥ 0  

−1       . 𝑥𝑖(𝑛) < 0
          ( 5) 

 



 آنتروری انرژی سیگنال گفتار -6شکل یانوفهنرخ عبور از صفر سیگنال  -5شکل

 𝑲گیری تغییرات ناگهانی انرژی سیگنال صوتی است  برای محاسبه آح الزم است که هر فریم کوتاه مدت به هبرای انداز آنتروری انرژی معیاری :آنتروپی انرژي

شود  عملگر تقسیم یک عمل استاندارد انرژی محاسبه و بر انرژی کل فریم کوتاه مدت تقسیم می 𝒋با طول مشخ  تقسیم شود  برای هر زیر فریم  هاییفریمزیر 

jدهد و آنتروری انرژی را نشاح می (6رابطه)گیرد  عنواح یک توالی احتمالی در نظر میمیانگین مقادیر انرژی زیر فریم را به است که = 1 … K  در نظر گرفته

آنتروری  6  شکل بدکه تغییرات انرژی به سرعت کاهش یا شودم میمقادیر آنتروری زمانی ک شود محاسبه می (8رابطه)با  𝒆𝒋شود  در مرحله آخر آنتروری هر می

 [ 2انرژی سیگنال را نشاح می دهد ]

مقدار  (9رابطه)باشد  میگیری شکل طیفی سیگنال است  مرکز لقل طیفی مرکز لقل اسپکترام سیگنالمرکز لقل طیفی معیاری برای اندازه مركز ثقل طیفی:

 [2دهد ]مرکز لقل طیفی را نشاح می 7شکل کند ام را محاسبه می 𝒊مرکز لقل فریم 

𝑒𝑗 =  
𝐸𝑠𝑢𝑏𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝑗

𝐸𝑠𝑢𝑏𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝑖

   (6 )

𝐸𝑠𝑢𝑏𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝑖
=  ∑ 𝐸𝑠𝑢𝑏𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝑘       

𝐾

𝑘=1

( 7 )

𝐻(𝑖) =  − ∑ 𝑒𝑗

𝐾

𝑗=1

. log2(𝑒𝑗)     (8 )

𝐶𝑖 =  
∑ 𝑘𝑋𝑖(𝑘)

𝑊𝑓𝐿

𝑘=1

∑ 𝑋𝑖(𝑘)
𝑊𝑓𝐿

𝑘=1

     ( 9) 


 مرکز لقل طیفی سیگنال گفتار -7شکل 

 
 گسترط طیفی سیگنال گفتار -8شکل
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 (12ابطه)رگسترط طیفی معیاری برای موقعیت طیفی سیگنال است  در واقا مرکز دوم لحظه ای اسپکترام است  برای محاسبه این ویژگی از  :گسترش طیفی

  [2اسپکترام از مرکز طیفی است ]گی توزیا چگونبیاح کننده دهد  این ویژگی ویژگی مورد نظر را نشاح می 8استفاده می شود  شکل 

𝑆𝑖 =  √
∑ (𝑘 − 𝐶𝑖)

2 𝑋𝑖(𝑘)
𝑊𝑓𝐿

𝑘=1

∑ 𝑋𝑖(𝑘)
𝑊𝑓𝐿

𝑘=1

     ( 10 ) 

زیر  𝑳های کوتاه مدت به شود  در ابتدا اسپکترام فریمآنتروری طیفی مانند آنتروری انرژی محاسبه ولی در حوزه فرکانس محاسبات ان ام می : آنتروپی طیفی

𝒇 زیرقسمت کهامین  𝒇مربوط 𝑬𝒇شود  انرژیقسمت تقسیم می = 𝟎، … ،𝑳 − این مورد را  (11رابطه)شود  ه انرژی طیفی تقسیم میسازی بو برای نرمال است 𝟏

 [ 2دهد ]آنتروری طیفی سیگنال گفتار را نشاح می 9شکلشود ( محاسبه می12آنتروری انرژی با رابطه) کند بیاح می

𝑛𝑓 =  
𝐸𝑓

∑ 𝐸𝑓
𝐿−1
𝑓=0

     ( 11 )

𝐻 =  − ∑ 𝑛𝑓

𝐿−1

𝑓=0

. log2 𝑛𝑓     (12) 

 

ام می  شار طیفی، تغییرات طیفی بین دو فریم رشت سر هم را اندازه می گیرد  این محاسبه توسط مربعات تفاضل بزرگی اسپکترام دو فریم متوالی ان  شار طیفی:

شار طیفی سیگنال گفتار را  12شکل   استامین فریم  𝑖تبدیل فوریه مربوط بهامین ضریب  𝐸𝑁𝑖(𝑘)،𝑘 که در آح این ویژگی را محاسبه می کند 13رابطه شود  

[2]نشاح می دهد 

 
 آنتروری طیفی سیگنال گفتار -9شکل


 شار طیفی سیگنال گفتار -12شکل 

امین فریم برای  𝒊امین ضریب تبدیل فوریه مربوط به  𝒎این ویژگی به عنواح توزیا بزرگی اسنپکترام زیر فرکانس مشنخ  را تعیین می کند  اگر   : رل آف طیفی

شکل طیفی  می باشد  این ویژگی به عنواح توصیف گر 𝐶رل آف طیفی را بیاح می کند  درصند مشخ  شده توسط کاربر   15این ویژگی را تعیین می کند  رابطه 

کارهای راه [2این ویژگی را نشاح می دهد ] 11های بدوح صنحبت استفاده شود  شکل های صنحبت از بخش به کار برده می شنود و می تواند برای تشنخی  بخش  

اراهه  مرتبط با آح انگیزه زیادی برایهای های رردازط دی یتال و تکنولوژیمتفاوتی در رردازط سنیگنال برای حذف نوفه اراهه شده است  رشد بسیار زیاد الگوریتم 

گرهای سیگنال دی یتال از نظر اندازه کوچک شده اند ولی توانایی رردازط آنها به طور نمایی افزایش ها در دنیای واقعی داده اسنت  رردازط نرم افزارهای این روط

گرها در انواع یابد  بنابراین از این رردازطجین بنا کرده اسننت، کاهش میریدا کرده اسننت  در همین زماح مفننرف تواح این رردازشننگرها طبق مسننیری که قانوح  

 های گوط استفاده شده است های قابل حمل مانند سمعک و هدفوح و محافظزیادی از دستگاه

𝐹𝑙(𝑖.𝑖−1) =  ∑(𝐸𝑁𝑖(𝑘) − 𝐸𝑁𝑖−1(𝑘))
2

 

𝑊𝑓𝐿

𝑘=1

    ( 13 )

𝐸𝑁𝑖(𝑘) =  
𝑋𝑖(𝑘)

∑ 𝑋𝑖(𝑙)
𝑊𝑓𝐿 

𝑙=1

   ( 14 )

∑ 𝑋𝑖(𝑘) = 

𝑚

𝑘=1

𝐶 ∑ 𝑋𝑖(𝑘)

𝑊𝑓𝐿

𝑘=1

     ( 15) 

 

برای حذف نوفه الکتریکی وجود دارد  روط اول حذف نوفه الکتریکی منفعل که در سننمعک و کاشننت حلزوح گوط مورد اسننتفاده  منفعل و فعال دو روط متفاوت 

ای کمترین هتفاضل طیفی و الگوریتم ،کار رفته در آحهای بهقرار گرفته اسنت  در این روط سیگنال و نوفه محدود با استفاده از میکروفوح ضبط شده اند و تکنیک 

است که شنونده از محیط  آحهای مهم این روط شنود  یکی از فرضهسنتند   شننونده فقط سیگنال بدوح نوفه را می  و فیلترهای مختلف طیفی  2مربعات میانگین

 رد  گیدوم، حذف نوفه فعال مورد استفاده قرار می وطرلذا  ه زیادی داشته باشد اعتبار نداردهایی که نوفه محدود، دامنبیروح ایزوله شده است  این فرض در مکاح

قاعده  تر را در ری خواهد داشت مرتبط است که حذف اختالالت صوتی برای رسیدح به محیط آرام 3های الکترومکانیکی یا برق رژواک شنناسنی  روط فعال بهروط 

کاربردهای زیادی در که  شودکه دامنه یکسانی با گفتار دارد ولی فاز آح دقیقا مخالف آح است، تعریف می "4ضد نوفه"ال اسنت که یک سنیگن   آحاصنلی این روط  
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کنند  اگر رهنای باند و مرکز بسننامد نوفه افزایش تر بهتر کار میهای حذف نوفه فعال سنننتی در باندهای بسننامدی رایین های گوط و هدفوح دارد  الگوریتممحافظ

یابد  بیشتر منابا نوفه تمایل به داشتن رهنای باند گسترده در طبیعت دارند اگرچه مقدار زیادی از انرژی در بسامدهای رایین یابد، کارآیی آح به سنرعت کاهش می 

های تمهای ارتباطی و سیسبا دستگاه متمرکز شنده اسنت، همچنین تمایل به داشنتن عنفر م لر در بسامد باال نیز دارند  عالوه بر این که سیستم حذف نوفه فعال   

وجود  هصنوتی ترکیب شنده اسنت، الزم و ضنروری اسنت که یک سیستم حذف نوفه وابسته به بسامد هم برای جلوگیری از تألیرات مخرب بر سیگنال خواسته شد     

 [ 3] داشته باشد

 . كارهاي مرتبط1

، MFCC ی مانندهایبندی نیاز است  برای شناسایی گوینده از ویژگیفتار از موسیقی به دستههای گفتار از نوفه و تشخی  گدر شنناسایی گوینده، تشخی  قسمت 

LPC ،LPCC ،LSF ،DWT ،PLP  هایی مانند انرژی، نرخ عبور از صفر، چنین گفتار از موسیقی از ویژگی[  برای تشخی  گفتار از نوفه و هم6گردد ]اسنتفاده می

mfcc  هایی مانند بندی از روطکالسگردد و برای اسنتخراج میSVM ،GMM ،KNN    های و مبتنی بر حد آسنتانه اسنتفاده شنده است  روطSVM ،GMM  و

KNN [ بنابراین از کالس8و7از دقت کمتری نسبت به حد آستانه برخوردارند  ] بندی مبتنی بر حد آستانه در این مقاله استفاده شده است 

 هاویژگی بندي. كالس4

باشننند نیمه مقاوم گفته 21 2باشننند  یر مقاوم گویند، اگردر حدود  1 2باشننند که اگر میزاح تغییرات در حدود بندی مبتنی بر حد آسننتانه می مفاله کالسدر این 

دح ش  اضافهشوداضافه می شود و سپس به سیگنال گفتار نوفهابتدا سیگنال گفتار ضبط میباشد مقاوم در برابر نوفه است   221 2شود و اگر تغییرات در حدود می

 هشتاستفاده شده است  ابتدا    AURORAدر این مقاله از رایگاه داده  ای ضبط شودای در محیط نوفهتواند سیگنال گفتار نوفهتواند با تابا باشند یا می نوفه می

ی مقاوم به هاده تا ویژگیشبندی اساس تغییرات در مقابل نوفه تقسیمگردد  ویژگی ها بر های حاوی نوفه و بدوح آح استخراج میصنوتی انسناح در سیگنال   ویژگی

نوفه در  هبمقاوم  هایویژگیاز شود  سپس میمد نظر قرار داده محیط مختلف بررسی و تغییرات میانگین  نُهمیانگین هشت ویژگی را در  ،ین منظوره ادسنت آید  ب 

 نشاح داده شده است  12ها در شکلبندی ویژگیکالس گردد ماسک دودویی برای جداسازی استفاده می

  
حضور نوفه بندی ویژگی ها درکالس -12شکل  آف طیفی سیگنال گفتاررل -11 شکل

 آزمایشات. نتایج 5

طبق  باشنند گیگابایت می 6گیگاهرتز و رم  5 2و  corei5نوشننته شننده اسننت  ماشننین مورد آزمایش حاوی رردازنده  2214ها در این مقاله در محیط متلب برنامه

به منظور جداسازی انرژی برای ماسک دودویی استفاده شده است   شنود  از ویژگی های مقاوم محسنوب می شنده انرژی و شنار طیفی جزو ویژگی  بندی ان امکالس

میزاح سیگنال به نوفه نشاح داده شده است   13های شکلسنیگنال گفتار از نوفه ابتدا تفاضنل طیفی و سنپس از ماسک دودویی استفاده شده است که در خروجی   

 است  35 1ی حالت با تفاضل طیفی برابر با باشد و برامی 52 4در سیگنال بهبود یافته با ماسک دودویی برابر 

 
 نوفهسیگنال گفتار بدوح  (الف)
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  نوفه سیگنال گفتار در حضور  )ب(

 سیگنال بهبود یافته با ماسک دودویی (د) سیگنال بهبودیافته با تفاضل طیفی)ج( |

 سیگنال گفتار -13شکل

 گیرينتیجه. 6

و داندازه گیری شننده اسننت   نوفهها در برابر مورد بررسننی قرار گرفته و میزاح تغییرات این ویژگی در حوزه زماح و فرکانس گفتارسننیگنال مختلف ویژگی  هشننت

ی دو الگوریتم تفاضل طیفی و روشش دودویی ایده انوفههای گفتار از سیگنال نوفه  به منظور حذف دارند نوفهتغییرات ناچیزی در برابر ویژگی شنار طیفی و انرژی 

های مختلف دیگری نیز دارد که می تواح میزاح سنننیگنال گفتار ویژگی باشننند اعمال روشنننش دودویی به منظور افزایش کیفیت گفتار می شنننده اسنننت  ارایه آل

میزاح دهد که نشنناح میواقعی  هاینتایج ت ربی بر روی دادههای مختلف اسننتفاده کرد  مقاومتشنناح را در حضننور نوفه مورد آزمایش قرار داد و در طراحی ماسننک

   سیگنال به نوفه بهبود یافته است 
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