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رود كه در هر دو حوزه اصالح  يمقاوم گفتار به شمار م يبازشناس يهان روشياز جمله كاراتر (VTS) سري هاي تيلور برداريك يتكن -  دهيچك
اثر عوامل مزاحم محيطي از   جبران سازي يك براين تكنيمقاله حاضر به شرح ا. كاربرد دارد يبازشناس يو اصالح مدل صوت ييبازنما يبردارها

ب كه پس ين ترتيبه ا.  پرداخته است ها آن يش نرخ بازشناسيجه افزايو در نت ميكروفني و تلفني، يگنال گفتار فارسيس ييبازنما يبردارهاروي 
 VTSك يبه كمك تكناين بردارها ، LFBEبه روش متداول كانال تلفن يا  جمعي نويزشده توسط  از گفتار تخريب يبازنماي ياز استخراج بردارها

. شده استم داده تعلي موجود توسط دادگان تميز ك زمانيدينامي با MLPمبتني بر شبكه عصبي  يك مدل ،براي بازشناسي. اندشده اصالح

سازي در جبران VTSتم يالگور استفاده ازاست كه  ادهنشان دتلفني ميكروفني و  يبردارهاي بازنماي يبر روشبكه اين ج حاصل از تست ينتا
براي بهبود % 15( ن خواهد شدپاييهاي  SNR براي ميكروفني گفتار يبازشناس ري درنه تنها منجر به بهبود چشمگي، يبردارهاي بازنماي

SNR=0(،  نسبت به گفتار تلفني يم و آزمون نيز بيانگر پيشرفت مناسبي تعلبلكه نرخ بازشناسي گفتار تلفني در حالت انطباق بين دادگان
  .خواهد بود اصالح نشده

  

  نويزگفتار تلفني، ، محيطي، سري هاي تيلور برداري تنوعاتتابع ، مقاوم گفتار يبازشناس - د واژهيكل

  

 مقدمه -1

افته در يموزش گفتار آ يستم بازشناسيكه از س يهنگام
شود، راندمان  استفاده  يط واقعيدر مح يشگاهيط آزمايشرا
و  تعليميل عدم انطباق دادگان يبه دل يستم و نرخ بازشناسيس

كاهش  ياديبه مقدار ز يط واقعيشده در مح يداده جمع آور
به  تنوعات محيطيدر برابر  يساز ن رو مبحث مقاومياز ا. ابدي يم

 مطرح يها نهياز زم يكاربرد ياز ضرورت ها يكيعنوان 

م يبر اساس تقس .]1[ر بوده استياخ هاي در سال يقاتيتحق
و  يژگيالگو به دو بخش استخراج و يستم بازشناسيك سي يبند

به دو گفتار  بازشناسي مقاوم يها مجموعه روش ،يمدل بازشناس
  :دسته كلي تقسيم مي شوند

 Feature‐Based يصوت ييبازنما يبر اصالح بردارها يمبتن يهاكيتكن -الف Techniques ها كه هدف از آن
 .است ييبازنما يبردارها ياصالح و مقاوم ساز

 Model‐Based يبازشناس يبر اصالح مدل صوت يمبتن يك هايتكن -ب Techniques  يجبران ساز برايكه 

  .]2[كاربرد دارند يطيمح عوامل مزاحممدل در برابر 

سري هاي تيلور ك ير استفاده از تكنياخ يدر سال ها
 Vector برداري Taylor  Series يسازجهت مقاوم 

به صورت  يطيرات محييگفتار در برابر تغ يبازشناس يهاستميس
 يروش سري هاي تيلور برداريده يا. افته استيرواج  ياگسترده

ن و حذف يتخم يبرا ياضيق ريبر محاسبات دق يو مبتن يليتحل
ن بار يده را اولين ايا ].3[ارائه مي دهد يطيمزاحم مح يپارامترها Moreno  به  يزينو بازنمايي ينگاشت بردارها يبرا 1996در

ن يتر از مهم يكيو از آن پس همواره ] 4[ز به كار گرفتيتم
ت يفيمورد عالقه در مباحث مربوط به بهبود ك يهانهيزم
ك سري هاي يتكن .گفتار بوده استمقاوم  يبازشناس يهاستميس

  :قابل استفاده استق يبه دو طرتيلور برداري 

 يو اعمال به مدل بازشناس بازنمايي ياصالح بردارها -
 )يينماباز يبردارها يمقاوم ساز(

 )مدل يمقاوم ساز( يمدل بازشناس ياصالح پارامترها  -
شده و  يجبران ساز ييبازنما يدر روش اول ابتدا بردارها

 يدوم بردارها روشكه در  ي، در حالشونديم يبازشناسسپس 

(VTS) سري هاي تيلور برداري روش به يفارس تلفني مقاوم گفتار يبازشناس
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. شوند يز به مدل مقاوم شده اعمال مياصالح نشده و آلوده به نو

بوده و  يليهر دو روش كامال تحل يتم مورد استفاده برايالگور
ز جمع ينو يجبران ساز يآن ها برا ياده سازيج حاصل از پينتا

  ].5[باشند يار قابل توجه ميبس يشونده و كانال انتقال خط

سري هاي تيلور تم يات الگوريئدر مقاله حاضر، اصول و جز
مورد بحث قرار  يصوت ييبازنما پارامترهاياصالح  يبرا برداري

موجود بر  يطيدر ابتدا نحوه مدل كردن تنوعات مح. رديگ يم
ن ياثر ا ياضيان ريب يگنال گفتار و معادالت مرتبط برايس يرو

و گام به  يحيتم تشريسپس الگور. تنوعات نشان داده خواهد شد
 از ز جمع شوندهيانتقال و نو ياثر كانال خط يگام جبران ساز

ان يب LFBEوش استخراج شده به ر بازنمايي يبردارها يرو
چ ي، بدون وجود هز و كانالينو ين پارامترهايده و نحوه تخميگرد

به مشاهده شده  يزيدادگان نو يو تنها از رو يگونه اطالعات قبل
شات يج آزمايز نتاين ادامهدر . طور كامل شرح داده خواهد شد

گفتار  يستم بازشناسيسك ي يتم بر رويالگور ياده سازيپ يعمل
به ( ميكروفني فارس دات مجموعه دادگان يا، برانداردتنمونه اس

به ازاي دو حالت انطباق و ( و تلفني) مختلف يها SNR يازا
ج حاصل از حالت جبران نشده يارائه شده و با نتا) عدم انطباق

   .ديد گردنسه خواهيمقا

  ف مدل و مفروضاتيتوص -2

مدل كالسيك به كار رفته براي توصيف نحوه اثر گذاري 
) 1(مزاحم محيطي بر روي سيگنال گفتار مطابق شكل  عوامل

  .است

  
  گنال گفتاريس يبر رو يطير تنوعات محينحوه تاث: )1( شكل

ز و يگنال گفتار تمينده سيب نمايبه ترت  و 
ز يانگر اثر نويز بين و  ب شده در حوزه زمان و يتخر

  .]6[جمع شونده و كانال انتقال هستند

 يفين طيانگيفت دادن ميق شيناشناخته از طر يز جمعينو
ر ييتغ. گذارد ير ميگنال تأثيس يع رويانس كل توزيوار شيافزاو 

نده يك گويا اضافه شدن يكروفون ير در مييدر كانال تلفن، تغ
ن يا. شود يگفتار مگنال يدر س يكانوالو يهاباعث اغتشاش

جاد يگنال ايتم سيدر حوزه لگار ير جمعييك تغيها اغتشاش
  .]7[شوند ير با زمان ميك آفست متغيبه كرده و منجر  

ز يو گفتار تم يزيف توان گفتار نوين طيرابطه ب) 1(معادله 
  .دهد يش ميرا نما

   )1(                          | | | |. | | | |            

|كه در آن  | ،| |و  | به ترتيب  |
|چگالي طيف توان گفتار تميز، نويز و گفتار تخريب شده اند و  معادله . طيف توان كانال خطي انتقال گفتار است |

  :]4[شود يان مير بيبه صورت ز لگاريتم انرژيفوق در حوزه 

 )2(           1  

, و يزيز و نويتم گفتاربازنمايي  بردار   و  كه در آن , تابع  1
با يك اصالح جزئي و افزودن ماتريس  .هستند يطيمح تنوعات DCT مي توان رابطه فوق را در حوزه كپستروم بازنويسي كرد .

ساده تر است، در  LFBEاما از آن جا كه اصالح ويژگي هاي 
انجام  LFBEي بر روي پارامترها VTS  ه حاضر تكنيكمقال

تبديل و به  MFCCبه  حاصل شده و سپس بردارهاي بازنمايي
  .مدل بازشناسي اعمال مي شوند

براي تخمين مولفه هاي احتماالتي گفتار تخريب شده، بايد 
گفتار تميز تعليمي در دست  مدل توزيع احتمالتخميني از 

در اين حالت مي توان نگاشتي بين مولفه هاي نظير گفتار . باشد
. تميز و نويزي برقرار كرده و عوامل مزاحم محيطي را تخمين زد

تابع توزيع احتمال بردارهاي بازنمايي گفتار تميز تعليمي به 
صورت مجموعي از توزيع هاي گوسي تكي يا به اصطالح 

Gaussian Mixture Model  8[فرض مي شود[:  

)3(    ∑ . ; , , ,                       

به ترتيب برابرند  ,و  ,،  ،  در اين رابطه 
با تعداد كل توزيع هاي گوسي و احتمال اوليه، بردار ميانگين و 

احتمال  تابعن، يهمچن .ها ماتريس كواريانس هر يك از توزيع
و كانال انتقال  شدهمدل  يتك يع گوسيك توزيبا ز جمعي ينو

 .]6[گردد ير با زمان فرض مير ناپذييو تغ يناشناخته، اما خط

اكنون فرض مي شود كه تاثير مولفه هاي مزاحم بر روي گفتار 
توزيع را برهم نمي زند و مي توان  آن  GMMتميز، توزيع 

 -مولفهاحتمال گفتار تخريب شده را نيز به صورت مجموعي از 

  :]9[هاي گوسي تكي فرض كرد

)4(    ∑ . ; , , ,                         

ي تخمين عوامل مزاحم محيط VTSتم يالگور ييهدف نها
تميز به ع احتمال گفتار يتوز يپارامترها نگاشتدر طي فرايند 

توان يم با در اختيار داشتن پارامترهاي تابع تنوعات. است نويزي
ده يد يهافريم  ياصالح شده برا ييع احتمال بردار بازنمايتوز

 ن مربعاتيانگيمم مين يمگنال گفتار را به كمك روش ينشده س

بخش بعدي به توصيف نحوه . ]10[تخمين زد MMSEخطا 
   .فرايند اختصاص دارداين 



3 

     

  

  سري هاي تيلور برداريتم يالگور -3

  تميالگور فيتوص -3-1

       :ريز در دسترس يبا فرض وجود داده ها
ز و اثر يآلوده به نوبردارهاي بازنمايي از يمجموعه ا -1

 انتقال كانال 
 زيگفتار تم PDFتابع  -2
 :ز و كانال شاملينو يه براير اولياز مقاد يمجموعه ا -3
  ده شدهيد يزينو يمم بردارهاينيم: زين نويانگيم -

 ييبازنما ين بردارهايانگين مياختالف ب: ن كاناليانگيم -

  زيو تم يزينو

  زيتم ييبازنما يبردارها ماتريس كواريانس -

اثر تنوعات مزاحم  يبا در نظر گرفتن مدل فرض شده براو 
از  يطيمح ي، الگوريتم گام به گام جبران سازي پارامترهايطيمح
به در حوزه لگاريتم طيف توان يزي گفتار نو پارامترهاي يرو
  :]11[پذيردمي تحقق ريب زيترت

براي گفتار تميز و تخمين  GMMتعليم مدل انتخابي  -
  پارامترهاي تابع توزيع احتمال آن

محيطي انتخاب مقادير اوليه دسته پارامترهاي مجهول  - , ,  

بسط تابع تنوعات محيطي براي هر يك از توزيع هاي  -
,گوسي توزيع احتمال گفتار تميز حول  , 

  گفتار نويزيتخمين پارامترهاي توزيع - , , , 
براي باز تخمين دسته  EMتكرار يك بار الگوريتم  -

,مجهوالت  , 
بود، مقادير همگرا  Likelihoodكه تابع  يدر صورت -

,بهينه براي  در غير اين صورت . به دست آمده اند , , ,با  , جاي گذاري شده و الگوريتم  ,
 .باز مي گردد 2براي تكرار به مرحله 

تخمين بردارهاي بازنمايي تميز از روي بردارهاي بازنمايي  -
نويزي با استفاده از مقادير تقريب زده شده نويز و كانال به كمك 

   MMSEتكنيك 

بلوك دياگرام كلي استخراج بردارهاي بازنمايي ) 2(شكل 
اصالح شده به ازاي هر يك از بردارهاي ويژگي تخريب شده در 

  .]12[يش مي دهدحوزه لگاريتم طيف را نما

  
 VTSبه روش  ييبازنما يتم اصالح بردارهاياگرام الگوريبلوك د: )2(شكل

 يطيمزاحم مح ين پارامترهايتخم -3-2

همان گونه كه اشاره شد، توزيع احتمال گفتار نويزي نيز به 
ميانگين و كواريانس اين . در نظر گرفته مي شود GMMصورت 

  .آيدبه دست مي ) 6(و ) 5(توزيع از روابط 

)5(                        , ,   , ,    

     

)6 (    , ,  

به ترتيب  ,و  ,،  ,،  ,فوق  روابطدر 
امين توزيع گوسي  kاريانس ماتريس كواينده بردار ميانگين و نم

پارامترهاي  و  ،  گفتار تخريب شده و گفتار تميز و 
  و ، . مجهول نويز و اعوجاج خطي هستند

نيز ترانهاده گراديان تابع تنوعات محيطي به ترتيب  
واحد هم  بردار Iنسبت به بردار گفتار تميز، نويز و كانال اند و 

  .]13[مرتبه با بردارهاي گراديان است

 تقريبيبراي تخمين دسته پارامترهاي مجهول نياز است تا 

تخصيص  (a posteriori probability)از احتمال پسين 
به اين . يافته به هر يك از توزيع هاي گوسي در دست باشد

منظور تابع چگالي احتمال گفتار تخريب شده به صورت رابطه 
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  .نمايش داده مي شود) 7(
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 , λ ,كه در آن  ; , , به ترتيب عبارتند   ,
امين توزيع گوسي، دسته پارامترهاي مجهول  kاز احتمال اوليه 

حال با توجه . امين توزيع kو تابع احتمال گفتار نويزي به ازاي 
 -به تخمين به دست آمده براي ميانگين و كواريانس توزيع، مي

را طبق  GMMتوان احتمال پسين هر يك از توزيع هاي مدل 
  .]14[نمودمحاسبه  )8(رابطه 

)8(  | | ,∑ | ,                                                                                   

فرايندي تكراري  طيمحيطي  تنوعاتتخمين پارامترهاي 
سعي در  EMاين فرايند با استفاده از الگوريتم . انجام مي شود

مقادير . شباهت بين نمونه هاي مشاهده شده دارد نمودنحداكثر 
اما از آن جا كه  .تعيين مي شود Maximum Likelihood با شرطالگوريتم تخمين بهينه پارامترها در هر بار تكرار 

 MLتخمين مولفه هاي مجهول با اعمال مستقيم الگوريتم 

دشوار است، به عنوان جايگزين آن از يك الگوريتم ماكزيمم 
تخمين استفاده مي شود كه به صورت تكراري پارامترهاي نويز و 

ا به روزآوري اعوجاج كانال، و همچنين مولفه هاي گفتار نويزي ر
 وبهينه براي ميانگين و كواريانس نويز مقادير . ]13[مي كند

به ) 11(تا ) 9(از روابط  EMتكرار الگوريتم بردار كانال در هر 
  .]14[دست مي آيند

)9(  ̂ ∑ ∑ | , , ,∑ ∑ | , ,                                 

)10  (   
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پس از تقريب زدن مقادير بهينه پارامترهاي محيطي در          
. مجهول به دست آمده اند 3يك بار تكرار، مقادير جديدي براي 

به تدريج به  3شرط همگرايي الگوريتم تخمين آن است كه اين 
بنابراين در صورتي كه اين . سمت مقاديري مشخص همگرا شوند

تغيير نكنند، تخمين  EMمقادير در چند تكرار متوالي الگوريتم 
در غير اين صورت بايد . به همگرايي رسيده و متوقف مي شود

واريانس نويز و بردار پس از هر تكرار، مقادير اوليه ميانگين و 
اعوجاج با مقادير جديد جانشين شده مجددا به آغاز الگوريتم 

ازگشت و مراحل پيش گفته را تا جايي تكرار نمود كه نتيجه ب
  .دلخواه حاصل شود

دسته تكراري،  EMتخمين به روش  فراينددر پايان 
با استفاده از  حاصل شده اند كه محيطي تنوعاتتابع پارامترهاي 

به ) 6(و ) 5(، ميانگين و كواريانس گفتار نويزي از روابط ها آن
آمادگي تخمين بردارهاي بازنمايي گفتار اكنون . دست مي آيند

  .مرجع از روي دادگان تخريب شده وجود دارد

  يزينو يبردارها يجبران ساز -3-3

راه حل مناسب براي استخراج بردارهاي بازنمايي تميز از 
حداقل سازي ميانگين  روشاستفاده از  ،معادل هاي نويزي آن ها

 گفتار PDF با توجه به معلوم بودن. است MMSEمربعات خطا 

براي استخراج بردارهاي ) 14(رابطه در حالت كلي  نويزي،
  .بازنمايي اصالح شده نتيجه مي شود

)12(                             |      |        

رابطه نهايي تخمين بردار بازنمايي گفتار تميز به ازاي هر 
شده به صورت زير خواهد يك از بردارهاي ويژگي تخريب 

  : ]14[بود

)13(                   ∑   | ,   ,                
  شاتيج آزماينتا -4

جهت ارزيابي كارايي الگوريتم ارايه شده در اين مقاله، 
براي اصالح بردارهاي بازنمايي ميكروفني و تلفني  VTSتكنيك 

نرخ نمونه برداري . مجموعه دادگان فارس دات به كار رفته است
و تلفني به ترتيب  سيگنال گفتار براي گويش هاي ميكروفني

بهينه ترين تعداد مولفه هاي  .مي باشد كيلو هرتز 16و  8 برابر
ر تميز برابر با مورد استفاده براي مدل كردن گفتا GMMگوسي 

  .اختيار شده است 128

جمله ادا  400مجموعه دادگان شامل  ،در حالت ميكروفني
براي از آن ها % 75گوينده مختلف است كه  200شده توسط 

از . افته اندياختصاص  مانده جهت آزمونيباق %25م مدل و يتعل
بعدي  39جمله گفتار تميز موجود، بردارهاي بازنمايي  300

به عالوه لگاريتم انرژي و مشتقات  MFCCضريب  12شامل (
استخراج شده و پس از نرماليزه كردن بردارها ) هااول و دوم آن

ميانگين و واريانس، به مدل مرجع بازشناسي مبتني بر شبكه  به
  .تعليم داده مي شوند MLPعصبي

باقيمانده از دادگان گفتار تميز به صورت دستي با نويز % 25
 25و  20،  15،  10،  5هاي صفر ،  SNRسفيد گوسي در 

نويزي  LFBEبل مخلوط شده و بردارهاي بازنمايي دسي
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هاي داده شده بر روي دادگان تميز فيلتر شده و تست آن با بردار
، نتيجه به VTSبازنمايي تلفني اصالح شده به كمك تكنيك 

و تست مدل بازشناخت با  آموزشمراتب ضعيف تري نسبت به 
بنابراين در هنگام طراحي و پياده سازي يك . گفتار تلفني دارد

سيستم بازشناسي واقعي، بهتر است تعليم سيستم با دادگان 
  .تلفني واقعي انجام پذيرد

  يريجه گينت - 5

 يبازشناس يهاستميس يت مقاوم سازيتوجه به اهم با
و  ،يعمل يموجود در كاربردها يطيگفتار در برابر تنوعات مح

مانند  يژگيمتداول استخراج و يهاروش يينظر به عدم كارا
MFCC و  يليك تحلين مقاله تكنيدر برابر اين تنوعات، در ا

 يصوت ييبازنما يبردارها ياصالح و جبران ساز يبرا VTS ريسري هاي تيلور بردا ياضيق ريدق يبر فرمول بند يمبتن
 يك بر روين تكنيا ياده سازيج حاصل از پينتا. ديارائه گرد

تخريب شده با نويز سفيد كه اثر كانال  يمجموعه دادگان گفتار
دارا مي باشد، و گوينده انتقال را نيز در قالب تنوعات ميكروفون 

ز جمع شونده و يدر حذف اثر نو ر آنينشان دهنده تاث يبه خوب
به گونه اي كه . استگنال گفتار يس ياز رو يكانال انتقال خط

ار قابل ين بسييپا يها SNRژه در يبه و يبهبود درصد بازشناس
  .توجه است

نتيجه اصلي پروژه حاضر به هنگام محك زدن الگوريتم 
هر دو . معرفي شده بر روي گفتار تلفني واقعي مشخص مي شود

ت استفاده از دادگان تميز يا تلفني اصالح شده براي آموزش حال
اما بهره . گردد ميمدل صوتي، منجر به بهبود كيفيت بازشناسي 

خود بردارهاي بازنمايي اصالح شده تلفني به جاي از  بردن
بردارهاي بازنمايي گفتار تميز براي تعليم مدل بازشناسي همواره 
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