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داًشگاٍ سوٌاى  -داًشکذٍ هٌِذسی برق ّ کاهپیْتر

بررسی ّیژگیُای ّابستَ بَ فرکاًس پایَ لِجَُای هختلف زباى
فارسی
علی للیپْؼ ،1هسوع زكیي يعالی ّ 2هْقی نوكی
1

3

دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،ظاًهکعٍ هٌِعقی بؽقa_gholipour@sut.ac.ir ،
2

دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،ظاًهکعٍ هٌِعقی بؽقsedaaghi@sut.ac.ir ،
3ظاًهگاٍ يٌعتی قٌِع تبؽیؿ ،ظاًهکعٍ هٌِعقی بؽقshamsi@sut.ac.ir ،

چکیذٍ
ایي همالَ ،بَ بررسی ّیژگیُای ّابستَ بَ زیر ّ بوی لِجَُای هختلف زباى فارسی هیپردازد .زیر ّ بوی ،یکی از زیرهجوْعَُاای خوْیایا
ًْایی گفتار است کَ با استفادٍ از کاًتْر فرکاًس پایَ هذلسازی هیشْد .در ایي تحمیك ،پس از استخراج کاًتْر فرکاًس پایَ ّ ُوْارساازی نى،
برخی از ّیژگیُای نهاری هٌحٌی کاًتْر ّ هشتك نى ،هحاسبَ هیشْد .سپس الگْریتن اًتخاب هتْالی پیشرّ برای اًتخاب ّیژگیُای برتر اجارا
هیشْدً .تایج اجرای ایي الگْریتن ًشاى هیدُذ کَ ّیژگیُای هربْط بَ هشتك کاًتْر ،لذر

توایس بیشتری برای طبمَبٌذی لِجَُا دارًذ.

در راستای ایي تحمیك ،هجوْعَ دادگاًی از لِجَُای هختلف زباى فارسی شاهل لِجاَُاای تِراًای ،نرری ،کاردی ،ایافِاًی ّ هازًاذراًی
گردنّری شذٍ استُ .وچٌیي برای درک تْاًایی اًساى در تشخیص لِجَُا نزهایشی طراحی شذٍ استً .رخ طبماَبٌاذی در ایاي پایگااٍ دادٍ ،باا
استفادٍ از ّیژگیُای برتر استخراج شذٍ ّ با بکارگیری طبمَبٌذُای  %4.07 ،PNN ّ KNNحایال هایشاْد کاَ در همایساَ باا هتْساط لاذر
تشخیص اًساى ( )%4104لابل لبْل بَ ًظر هیرسذ.

کلوا کلیذی
طبمَبٌذی لِجَُای زباى فارسیّ ،یژگیُای ًْایی ،فرکاًس پایَ ،بازشٌاسی گفتار

قاضتاؼی ،کَ اضتال

 -5همذهَ

بؽ اقاـ ایي هغاهعات ،ظالیت اضتال

گفتاؼ ،عالٍّ بؽ ظانتي اعالعات ًْنتاؼی ،ههطًاات ظیگاؽی

ًظیؽ خٌكیت ،ازكاقات ،قاي ّ هِداَ اااؽاظ ؼا باَ ُواؽاٍ ظاؼظ

ایااي ضًْياایات قاابد ااااؿّظى اعالعااات اباااای ًكاابت بااَ

اعالعات ًْنتاؼی ّ ظؼ ًتیدَ باعث کاُم کاؼایی قیكاتنُاای
باؾنٌاقی گفتاؼ هایناًْع ؼتباَبٌاعی عْاهات ت ییاؽات گفتااؼ باا

اقتفاظٍ اؾ ابؿاؼُای آهاؼی ًظیؽ ً ،PCAهاى هیظُع کَ ت ییؽات
گفتاااؼ بااَ قاابد ت ییااؽ ظؼ هِدااَ ااااؽاظ ،پااف اؾ عاهاات خٌكاایت،

ظّهیي عاهت کاُم کاؼایی قیكتنُاای باؾنٌاقای اقات ] [1اؾ

ایي ؼّ ظؼک ًسٍْ تاثیؽ هِدَُای هطتلف بؽ پاؼاهتؽُای گفتااؼ،

بَ هٌظْؼ بِبْظ ًتایح باؾنٌاقی زیاتی اقت
ظؼ ؾباىنٌاقی ،بَ ًسٍْ تلفظ کلوات ظؼ یک گؽٍّ ضاو اؾ
ااؽاظ یاک هکااى یاا یاک هلیات ،هِداَ هایگْیٌاع اضاتال

قاضتاؼی هِدَُا ؼا هعرقااؾی هایکٌاع

بایي

هِدَُا ،بَ عْؼ کلی اؾ ظّ ظیعگاٍ لابت بؽؼقی اقت ] [2ؼّیکؽظ

تااؼیطی ،کاَ باَ بؽؼقاای ؼیهاَ هِداَُاا ،لاْاًیي تلفظای ّ ًسااٍْ
نااکتگیااؽی ای اي لااْاًیي ظؼ عااْر تاااؼیص هاایپااؽظاؾظو ّ ؼّیکااؽظ

ظؼ پٌح گؽٍّ تمكینبٌعی کؽظ:

بیي هِداَُاا ؼا هایتاْاى

 اضتال

ظؼ تععاظ یا ُْیت هدوْعَ ّاجُا

 اضتال

ظؼ تلفظ ه ات یکكاى

 اضتال ظؼ تْؾیع آّاییو یک ّاج ضااو باا تْخاَ باَ
ّاجُااای اعااؽا ضااْظ هوکااي اقاات آّاُااای هتفاااّتی
ظانتَ بانع
 اضتال

ظؼ ّیژگیُای ًاْایی گفتااؼ ،نااهت اضاتال
1

ظؼ اهگْی اقتؽـ ،بؽبآٌُگ ّ 2ؾیؽ ّ بوی 3گفتاؼ
 اضتال

ظؼ تسماك آّایای گفتااؼ ،باَ ظهیات اضاتال

پیکؽبٌعی اًعامُای تْهیع ايْات ظؼ اًكاىُا

ظؼ

ظؼ ایي هماهَ ،با هعرقااؾی پااؼاهتؽی ؾیاؽ ّ بوای گفتااؼ ،باَ
بؽؼقی ّیژگیُای ایي هعر بؽای هِدَُای هطتلف ؾباى ااؼقای

هیپؽظاؾین
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هغاهعَ ظؼ ؾهیٌَ هِدَی گفتاؼ ،لعهت چٌاعاًی ًاعاؼظ ّ ریاؽ

آؾهایهی ،تْاًایی تهاطیى هِداَُاای هطتلاف ،تْقاظ اًكااى

اؾ ؾباى اًگلیكی ،ظؼ ؾباىُای ظیگؽ بَ ًعؼت هؽخعی یااات های-

قٌدیعٍ هینْظ اهگْؼیتن اقتطؽاج ّیژگی ظؼ بطم  3تْيایف

آ کْقتیک گفتاؼً ،ظیؽ بؽاید  ،MFCC4اًاؽیی ّ اؽکااًفُاای

هتْاهی پیهؽّ تْبیر ظاظٍ هایناْظ بطام ،5

نْظ اکثؽ هغاهعاات اًداام گؽاتاَ ظؼ ایاي ؾهیٌاَ ،اؾ ّیژگایُاای
اؽهٌت 5اقتفاظٍ کؽظٍاًع ّ با بَ کاؼگیؽی ابؿاؼُایی هاًٌع ،HMM

 ّ SVMنبکَُای عًبی بَ عبمَبٌعی هِدَُاای هطتلاف یاک

ؾباى پؽظاضتَاًع ][3,4,5

ظؼ تسمیمااای ظیگاااؽ ظؼ ؾبااااى اًگلیكااای [2] ،باااا اقاااتفاظٍ اؾ

اعالعات آهاؼی ًظیاؽ هیااًگیي عاْر يااهتُاا ّ هًاْتُاا ّ
ُوچٌیي ًؽش گفتاؼ (بؽ زكد ّاج بؽ ثاًیَ) بَ عبمَبٌاعی بؽضای

اؾ هِدَُای ؾباى اًگلیكی پؽظاضتَ اقت

ثابت ناعٍ اقات ،گْیٌاعگاى ٌُگاام ياسبت باَ ؾبااى ظّم،

ُوچٌاى اؾ ّیژگیُای ًْایی ؾباى هاظؼی ضْظ اقاتفاظٍ هایکٌٌاع

هینْظ ظؼ بطم ً ،4سٍْ اًتطا

اهگْؼیتن اًتطا

ّیژگیُای بؽتؽ با اقتفاظٍ اؾ

هؽازت اؼؾیاابی ّ ًتاایح ؼا بیااى هایکٌاع ّ ظؼ اًتِاا ًتیداَگیاؽی

هماهَ ظؼ بطم  6هغؽذ هی گؽظظ

 -2هجوْعَ دادگاى
 -5-2هعرفی
ظؼ ؼاقااتای ایااي تسمیااك ،هدوْعااَای اؾ گفتاااؼ بااا هِدااَُااای
هطتلف ؾباى ااؼقی ،ظؼ ظاًهگاٍ ياٌعتی قاٌِع گاؽظآّؼی ناعٍ
اقت ایي پایگاٍ ظاظٍ تسات عٌاْاى Sahand Accented Speech

] [6,7اؾ ایي ؼّ ّیژگیُای ًْایی گفتاؼ ًمم هِوی ظؼ تهطیى

) (SASهعؽای هینْظ ایي هدوْعَ با ُوکااؼی ً 4:فاؽ ّ ظؼ 5

تسمیماتی اقت کاَ اؾ ّیژگایُاایی ًظیاؽ باؽبآٌُگ ّ ؾیؽّبوای

ّ هاؾًعؼاًی گؽظآّؼی نعٍ اقت (ظؼ ُؽ هِدَ ً 8فؽًً ،ف هؽظ

ؾباااى هاااظؼی یااا هِدااَ گْیٌااعگاى ظاؼًااع هؽخااع ] [8اؾ خولااَ

هِدَ هطتلف ؾباى ااؼقی ناهت تِؽاًی ،آغؼی ،کؽظی ،ايفِاًی

گفتاؼ بؽای عبمَبٌعی هِداَ اؽاًكاَ ؾباًااى باا ؾبااىُاای هااظؼی
هطتلف اقتفاظٍ کؽظٍ اقت

ّ ًًف ؾى) ُؽ گْیٌعٍ  24خولَ هعیي ؼا بیااى کاؽظٍ ّ ظؼ کات

با تْخَ بَ هِدَُای هطتلفی کَ ظؼ ؾباى ااؼقی ّخْظ ظاؼظ،

عؽازی قیكتوی کَ بتْاًع هٌغباك باا اًاْاه هِداَُاای ایاي ؾبااى

ایي هدوْعَ ناهت ً 96:وًَْ هیبانع

 -2-2هحتْای جوال

ّ شرایط گْیٌذگاى

بانااع ،بااؽّؼی بااَ ًظااؽ هاایؼقااع الؾهااَ ایااي ک ااؼ آنااٌایی بااا
ضًْيیات ُؽ هِدَ اقت

هستْای ایي خواالت باَ ياْؼتی اقات کاَ تواام ّاجُاای ؾبااى

عبمَبٌعی هِدَُای هطتلاف ؾبااى ااؼقای اقات ایاي هِداَُاا

تااْاى بااَ "قااالم علاایکن" ّ "ضااعازااظ" اناااؼٍ کااؽظ ُوچٌاایي

هدوْه بیهتؽیي خاهعَ آهاؼی ؼا ظؼ کهْؼ ظاؼًع ظؼ ایاي هماهاَ،

"تؽکیادبٌاعی کاهات تااؼیص ضلایح اااؼـ ؼا ظؼ کتاا آلاای
ظکتؽ ی وایی هیتْاى یاات ّی بَ تاؼیطچَ ضلیح ااؼـ ّ ت ییؽ

ایي هماهَ تْقعَای بؽ تسمیمات گػناتَی هاا  ]9ظؼ ؾهیٌاَ

ناااهت هِدااَی گْیٌااعگاى تِؽاًاای ،آغؼی ،کااؽظی ،اياافِاًی ّ
هاؾًعؼاًی هیباناٌع کاَ باَ ؾبااى ااؼقای ياسبت هایکٌٌاع ّ ظؼ

ظؼ ایي هدوْعَ 24 ،خولَ ههطى تْقظ ااؽاظ اظا ناعٍ اقات

ااؼقی ؼا پْنم هیظُع اؾ خولَ کْتاُتؽیي ایي عبااؼات ،های-

عْالًیتؽیي خولَ ظؼ ایي هدوْعَ ،عباؼت ؾیؽ اقت:

ّیژگیُای ّابكتَ بَ کاًتْؼ اؽکاًف پایَ ،6هؽبْط بَ ایي هِدَُاا

ایي ًام پؽظاضتَ اقت "

کاًتْؼ اؽکاًف پایَ ،هعر پاؼاهتؽی ؾیؽ ّ بوای گفتااؼ اقات
ؾیؽ ّ بوی ،یکی اؾ ؾیؽهدوْعَُای ّیژگیُای ًْایی گفتاؼ های-

تااا زااع اهکاااى ،قااعی نااعٍ اقاات اؾ ظاًهاادْیاى ّؼّظی خعیااع
اقتفاظٍ نْظ گْیٌعگاى بَ تععاظ بؽابؽ هؽظ ّ ؾى اًتطا ناعٍاًاع

بؽؼقی هینْظ

ایي هدوْعَ با ُوکاؼی ظاًهدْیاى خوعآّؼی ناعٍ اقات

بانع ظؼ ایاي تسمیاك ،پاف اؾ اقاتطؽاج کااًتْؼ اؽکااًف پایاَ ّ

ّ ظاؼای نؽایظ قٌی بیي  28-18قار هیبانٌع ظاظٍُاا ظؼ یاک

ُوْاؼنعٍ ّ ههتك آى ًظیؽ هیاًگیي ،کویٌاَ ،بیهاٌیَّ ،اؼیااًف ّ
 ،اقتطؽاج هیناًْع قاسف باا اقاتفاظٍ اؾ اهگاْؼیتن اًتطاا

اقت

ُوْاؼقاااؾی آى ،بؽضاای اؾ ّیژگاایُااای آهاااؼی هٌسٌاای کاااًتْؼ

اتاق آکْقتیک ببظ ّ با اؽکاًف  8کیلُْؽتؿ ًوًَْباؽظاؼی ناعٍ

هتْاهی پیهؽّ ّ 7بَ کاؼگیؽی عبمَبٌعُای ّ ،PNN ّ KNNیژگی-

 -9-2ارزیابی

ُااای هااْثؽ اًتطااا

نااعٍ ّ بااؽای عبمااَبٌااعی اؾ ایااي ّیژگاایُااا

اقتفاظٍ هینْظ
اظاهَ هماهَ بَ يْؼت ؾیؽ قاؾهاًعُی نعٍ اقات :ظؼ بطام

 ،2هدوْعَ ظاظگاى گؽظآّؼی نعٍ هعؽاای هایناْظ ُوچٌایي ظؼ

ظؼ ایي هؽزلَ تْاًایی اًكاى ظؼ تهطیى هِدَُا ،هْؼظ اؼؾیاابی
لؽاؼ گؽاتَ اقات ٌُاْؾ باَ عاْؼ کاهات ههاطى ًیكات ،اًكااى

چگًَْ هیتْاًع ؾباى هاظؼی یک گْیٌعٍ ؼا تهطیى ظُع ][8
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بؽای ظؼک تْاًایی اًكااى ظؼ تهاطیى هِداَُاا ،آؾهایهای

اؾ آًدائیکَ اؽکاًف پایَ تٌِا بؽای بطمُای ّاکاعاؼ 8گفتااؼ

عؽازی نعٍ اقت ظؼ ایاي آؾهاایم اؾ  18ناًٌْعٍ اقاتفاظٍ های-

تعؽیف هینْظ ،بٌابؽایي ابتعا بایاع ایاي ًاْازی ههاطى ناًْع

ًوًَْ گفتاؼ ،بَ يْؼت تًاظای بؽای ُؽ نًٌْعٍ پطم نعٍ ّ اؾ

 15هیلیثاًیَ ،با اقتطؽاج ًؽش عبْؼ اؾ يفؽ ّ اًاؽیی ُاؽ ااؽین،

های-

هیکٌین اؽیوی بَ عٌْاى اؽین ّاکعاؼ ظؼ ًظؽ گؽاتاَ هایناْظ کاَ

بانع خعّر ( )1هاتؽیف قؽظؼگوی ًتایح ایي آؾهاایم ؼا ًهااى

بیهتؽ باناٌع قاسف باا اقاتفاظٍ اؾ تاابع ضْظُوبكاتگی ،همااظیؽ

نْظ بؽای اًدام آؾهایمُ ،وَ ًوًَُْای پایگاٍ ظاظٍ ،یعٌی 96:

آًِا ضْاقتَ نعٍ اقت تاا هِداَ گفتااؼ پطام ناعٍ ؼا تهاطیى

ظٌُع پف اؾ پطم ُؽ ًوًَْ ،آى ًوًْاَ اؾ هدوْعاَ زاػ

نْظ تا ُؽ نًٌْعٍ تٌِا یک باؼ ناًف نٌیعى ُاؽ ًوًْاَ ؼا ظاناتَ

هیظُع

جذّل ( :)5هاتریس سردرگوی ًتایج ارزیابی اًساى()%
آغؼی

هاؾًی

کؽظی

تِؽاًی

ايفِاًی

8802

2.9

2.6

4.5

1.6

هاؾًی

2.3

4101

15

2.9

3.9

آغؼی
کؽظی

8.6

19.2

1809

2.6

1.1

تِؽاًی

8.4

4.3

2.9

4308

4.3

ايفِاًی

6.1

6.8

3.6

11.5

4504

همعاؼ هتْقظ

بؽای ایي هٌظْؼ پف اؾ اؽینبٌعی گفتاؼ ،بَ عْر ُ ّ 25وسْناًی
اؽین ُا ؼا بَ قَ ظقاتَ قاکْتّ ،اکاعاؼ ّ بایّاک تمكاینبٌاعی

ًؽش عبْؼ اؾ يفؽ ّ اًاؽیی قاَ ااؽین هتاْاهی اؾ یاک زاع آقاتاًَ
اؽکاًف پایَ تعییي هینْظ ظؼ ایي هاعر باؽای ًاْازی قاکْت ّ

بیّاک ،همعاؼ يفؽ بؽای کاًتْؼ ظؼ ًظؽ گؽاتَ هینْظ

کاًتْؼ بَ ظقت آهاعٍ ؼا باا اقاتفاظٍ اؾ ؼّل Cubic Spline

ُوْاؼ کؽظٍ ّ ههاتك هٌسٌای ُواْاؼ ناعٍ هساقابَ هایناْظ ظؼ
نکت (ً )2وًَْای اؾ کاًتْؼ اقتطؽاج نعٍ ،کاًتْؼ ُوْاؼ نعٍ ّ
ههتك آى ،بؽای یک ًوًَْ گفتاؼً ،هااى ظاظٍ ناعٍ اقات هٌسٌای

ههتك ،بَ هٌظْؼ ًوایم بِتؽ بؿؼگٌوایی نعٍ اقت

1
voiced
silence
unvoiced

4104

0.8
0.6

 -9استخراج ّیژگی

0.4

بؽضای اؾ ههطًاات ُااؽ هِداَ باا اقاتفاظٍ اؾ ؾیاؽ ّ بوای گفتاااؼ

0
-0.2

ههطى هینْظ کاًتْؼ اؽکاًف پایَ هعر پااؼاهتؽی ؾیاؽ ّ بوای

-0.4

گفتاااؼ اقاات ظؼ ایااي هماهااَ ،هااا بااؽ اقااتطؽاج ّیژگاای اؾ کاااًتْؼ
اؽکاًف پایَ هتوؽکؿ نعٍاین هؽازت کاؼ بَ يْؼت بلْک ظیاگؽام

ظؼ نکت (ً )1وایم ظاظٍ نعٍ اقت کَ ظؼ اظاهَ تهؽیر ضْاٌُاع

Amplitude

0.2

-0.6
-0.8

1.5

0.5

1

0

-1

)Time (s

نع

250
pitch contour
smoothed pitch
derivative curve

200

100

50

)Frequency (Hz

150

0

1.5

0.5

1

0

-50

)Time (s

شکل (:)2کاًتْر فرکاًس پایَ ّ هشتك نى

ّیژگیُای آهااؼی کاَ اؾ ایاي ظّ هٌسٌای اقاتطؽاج هایناْظ

عباؼتٌع اؾ:

ّیژگیُای اساتخراج شاذٍ از کااًتْر ُواْار شاذٍ ،نااهت

شکل ( :)5فرایٌذ استخراج ّیژگی

هیاًگیي ،کویٌَ ،بیهایٌَّ ،اؼیااًف ،هیاًاَ ،ظاهٌاَ هیااى چااؼکی ّ

هسعّظٍ (تفابت بیهایٌَ ّ کویٌاَ) هٌسٌایً ،اؽش ياعْظ اّهیاَ ّ

ًؽش ًؿّر اًتِایی هٌسٌی ّ ظؼيع ّخْظ اؽکاًف پایَ

ًخستیي کٌفراًس بیي الوللی پردازش خط ّ زباى فارسی
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داًشگاٍ سوٌاى  -داًشکذٍ هٌِذسی برق ّ کاهپیْتر
ّیژگااایُاااای اساااتخراج شاااذٍ از هٌحٌااای هشاااتك ،نااااهت

ظؼ اّهاایي آؾهااایم ،پااف اؾ هؽزلااَ اقااتطؽاج ّیژگاای ،عواات

ّیژگیُای استخراج شذٍ از عالهت هٌحٌی هشتك ،نااهت

بکاؼگیؽی عبمَبٌعُای  PNN ّ KNNاًداام گؽاتاَ اقات ًتاایح

هیاًگیي ،کویٌَ ،بیهیٌَّ ،اؼیاًف ،هیاًَ ّ ظاهٌَ هیاى چاؼکی

هیاًگیي ،کویٌَ ،بیهیٌَّ ،اؼیاًف ،هیاًَ ّ ظاهٌَ هیاى چاؼکی عْر
لكوتُای هثبت ّ هٌفی تععاظ ت ییؽ عالهات هٌسٌای ّ ًكابت

عْر ًْازی هثبت ّ عْر ًْازی هٌفی بَ هدوْه ًْازی هثبات ّ

عبمااَبٌااعی بااا اقااتفاظٍ اؾ توااام ّیژگاایُااای هعؽا ای نااعٍ ّ بااا
ایي آؾهایم ظؼ خعّر (ً )2هاى ظاظٍ نعٍ اقت

جذّل (ً :)2تایج طبمَبٌذی با استفادٍ از توام ّیژگیُا ()%

هٌفی

ظؼ پایاى ایي هؽازتُ ،ؽ ًوًَْ گفتاؼ با یاک باؽظاؼ ّیژگای باا

ابعاظ  ،31ظؼ اضای ّیژگی ًوایم ظاظٍ هینْظ

 -7اًتخاب هْثرتریي ّیژگیُا
اًتطاااا

ّیژگااایُاااای بؽتاااؽ ،تکٌیکااای اقااات باااؽای اًتطاااا

ؾیؽهدوْعَای اؾ ّیژگایُاایی کاَ لاعؼت تواایؿ بیهاتؽی ظاؼًاع

بااعیي هٌظااْؼ ظؼ ایااي هماهااَ اؾ اهگااْؼیتن اًتطااا هتااْاهی پیهااؽّ
اقتفاظٍ نعٍ اقت ظؼ ایاي اهگاْؼیتن ،ابتاعا هدوْعاَای تِای ظؼ

ًظؽ گؽاتَ هینْظ ّ ظؼ ُاؽ هؽزلاَّ ،یژگایای کاَ باَ ُواؽاٍ ایاي
هدوْعَ اؾ اهتیاؾ بااالتؽی بؽضاْؼظاؼ باناع ،باَ هدوْعاَ اااؿّظٍ

هینْظ ] [10ظؼ ایي هماهاًَ ،اؽش عبماَبٌاعی باَ عٌاْاى هعیااؼی
بؽای اهتیاؾظُی بَ ّیژگی ظؼ ًظؽ گؽاتَ نعٍ اقت عبمَبٌاعُاای
هاْؼظ اقاتفاظٍ ظؼ ایاي هماهاَ ُ PNN ّ KNNكاتٌع کاَ ظؼ اظاهااَ

هطتًؽا تْبیر ظاظٍ هینًْع

 K-nearest neighborؼّنی بؽای عبمَبٌعی اقت کاَ ظؼ آى
ًوًْااَُااای تكاات ،بااؽ اقاااـ بؽچكااد ًؿظیکتااؽیي ًوًْااَُااای
آهْؾنی ظؼ اضای ّیژگی ،عبمَبٌعی هینًْع

نبکَ عًبی ازتواالتی ( ،)PNNاؾ ًْه نبکَُاای عًابی

 RBFهاایبانااع ّ بااؽ پایااَ تااابع چگاااهی ازتوااار ًوااایی ّ لاااًْى
تًوینگیؽی  Bayesعوت هیکٌع ایي نبکَ ،یک نبکَی پایم-
ؼًّعٍ قَ الیَ بْظٍ ّ اؾ یاظگیؽی با ًظاؼت اقتفاظٍ هیکٌع

ًؽش عبمَبٌعی

اخؽا هیکٌین ایي هدوْعَ اؾ گفتاؼ ً 4:فؽ ظؼ  5هِدَ هطتلاف

(ظؼ ُؽ هِدَ ً 8فؽ) تهکیت نعٍ اقت

ظؼ توااااهی آؾهایهاااات اؾ اهگاااْؼیتن  leave-one-outباااؽای
اًتطااا ظاظٍُااای آهااْؾل ّ تكاات اقااتفاظٍ نااعٍ اقاات بااعیي
تؽتید اؾ ُؽ کالـ (هِدَ) ،یک ًوًْاَ باَ ياْؼت تًااظای باَ
عٌْاى ظاظٍ تكت ظؼ ًظؽ گؽاتَ هایناْظ ّ قاایؽ ًوًْاَُاا ،باؽای

آهْؾل نبکَ اقتفاظٍ هینًْع با تْخَ بَ تًاظای بْظى اًتطا
ظاظٍُا ،بؽای بیاى ًتایح هْؼظ اعتواظ ،عوت عبمَبٌعی ؼا چٌع بااؼ
اخؽا کؽظٍ ّ هیاًگیي ًتایح اعالم هینْظ

45

47.4

ظؼ اظاهَ بَ هٌظْؼ کاُم اضای ّیژگی ّ تعییي ّیژگایُاای
هْثؽتؽ ،اهگْؼیتن اًتطا

هتْاهی پیهؽّ اخؽا هینْظ با تْخَ باَ

خااعّر ( ،)2اقااتفاظٍ اؾ  KNNظؼ عبمااَبٌااعی ًتااایح بِتااؽی بااَ
ُوؽاٍ ظاؼظ بٌابؽایي بؽای اخؽای ایاي اهگاْؼیتنً ،اؽش عبماَبٌاعی

با اقتفاظٍ اؾ  ،KNNبَ عٌْاى هعیاؼ اهتیاؾظُی ظؼ ًظؽ گؽاتَ نعٍ

اقت با اخؽای اهگاْؼیتنُ ،هات ّیژگای باَ عٌاْاى ّیژگایُاای
بؽتؽ تعییي هیناًْع اًتطاا ایاي ُهات ّیژگای ،باَ ایاي ظهیات
اقت کَ با ابااَ کؽظى ّیژگیُاای خعیاع باَ هدوْعاَ ،اااؿایم
هسكْقی ظؼ ًؽشعبمَبٌعی زايت ًوینْظ ایي ُهات ّیژگای

تعییي نعٍ بتؽتید عباؼتٌع اؾ:
ًؽش ًؿّر اًتِایی کاًتْؼ ،هیاًگیي عْر ًازیَ هثبت ههاتك،
هیاًَ ههاتك ،هیاًاَّ ،اؼیااًف ّ ظاهٌاَ هیااى چااؼکی عاْر ًازیاَ

هثبت ههتك ،کویٌَ عْر ًازیَ هٌفی ههتك ،هیاًگیي ههتك

باا بؽؼقای ایااي ّیژگایُااا ههاطى هاینااْظ کاَ تفاااّت ظؼ
هِدَُا ،بیهتؽ ظؼ ههتك کاًتْؼ اؽکاًف پایَ ظاُؽ هینْظ
ظؼ آؾهایم بععی تٌِاا اؾ ُهات ّیژگای بؽتاؽ هعؽاای ناعٍ،

بؽای عبمَبٌعی اقتفاظٍ هینْظ خعّر (ً )3تاایح ایاي آؾهاایم
ؼا ًهاى هیظُع

جذّل (ً :)9تایج طبمَبٌذی با استفادٍ ُشت ّیژگی برتر ()%

 -1پیادٍ سازی ّ ًتایج
ظؼ ایي هؽزلَ اهگْؼیتن تهؽیر نعٍ ؼا بؽ پایگاٍ ظاظٍ هعؽای ناعٍ

PNN

KNN

ًؽش عبمَبٌعی

PNN

KNN

63.7

7:.4

همایكااَ ًتااایح ایااي ظّ آؾهااایم ،ههااطى هاایکٌااع کااَ بااا

اقتفاظٍ اؾ ّیژگیُای تعییي نعٍ ،عالٍّ باؽ کااُم ابعااظ باؽظاؼ

ّیژگیً ،ؽش عبمَبٌعی بِتؽی زايت هینْظ

خااعّر ( ، )4هاااتؽیف قااؽظؼگوی ًتااایح ایااي آؾهااایم ؼا بااا

اقااتفاظٍ اؾ عبمااَبٌااع ً KNNهاااى هاایظُااع بااا تْخااَ بااَ ًتااایح
هالزظَ هینْظ کَ هِدَ کؽظی باالتؽیي ّ هِدَ ايفِاًی پاییي-
تؽیي ًاؽش عبماَبٌاعی ؼا ظاؼظ ُوچٌایي تاعاضت بایي هِداَُاای

تِؽاًی ّ ايفِاًی بیهتؽ اؾ قایؽ هِدَُا اقت

ًخستیي کٌفراًس بیي الوللی پردازش خط ّ زباى فارسی
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داًشگاٍ سوٌاى  -داًشکذٍ هٌِذسی برق ّ کاهپیْتر

جذّل ( :)7هاتریس سردرگوی ًتایج با استفادٍ از ّیژگیُای برتر ّ
طبمَبٌذ )%( KNN
تِؽاًی

کؽظی

ايفِاًی

آغؼی

هاؾًی

18

1:

8

:

آغؼی

11

2

4

هاؾًی

:

8.

12

8

3:

تِؽاًی

:

2

1.

2

کؽظی

1:

:

:

88

18

ايفِاًی

:

:

36

6

هتْقظ ًؽش عبمَبٌعی با اقتفاظٍ اؾ ّیژگیُاای بؽتاؽ تعیایي

نعٍ ّ عبمَبٌع  %7:.4 ،KNNاقت کَ ًكبت باَ بااالتؽیي ًاؽش
گااؿاؼل نااعٍ ظؼ  )%68( ]9بِبااْظ  %2.4ؼا ًهاااى هاایظُااع

ُوچٌیي ایي ًتیدَ اگؽ چاَ باا هماعاؼ ایاعٍآر اايالَ ظاؼظ اهاا ظؼ
همایكااَ بااا هتْقااظ ًااؽش عبمااَبٌااعی تْقااظ اًكاااى ( %76.7ظؼ

خعّر  )2لابت لبْر بَ ًظؽ هیؼقاع اهبتاَ ،اهگاْؼیتن پیهاٌِاظی

ظؼ تهطیى بؽضی اؾ هِدَُا (هِدَی کؽظی ظؼ خاعّر  )4بِتاؽ
عوت هیکٌع

ً -1تيجَگيری ّ کارُای نیٌذٍ
ایي هماهَ ،بَ عبمَبٌعی هِدَُای هطتلف ؾباى ااؼقای پؽظاضتاَ

اقت ظؼ ؼاقتای ایي پژُّم هدوْعَ ظاظگاًی ،تمؽیباا خااهع اؾ
هِدااَُااای هطتلااف ؾباااى ااؼقاای ناااهت تِؽاًاای ،آغؼی ،کااؽظی،
ايفِاًی ّ هاؾًعؼاًی گؽظآّؼی نعٍ اقت

بَ هٌظْؼ عبمَبٌعی ،بؽضی اؾ ّیژگایُاای آهااؼی هؽباْط باَ

کاًتْؼ اؽکاًف پایَ ّ ههتك آى اقتطؽاج هینْظ ظؼ اظاهَ ،بؽای
اًتطا ّیژگیُاای هتواایؿ کٌٌاعٍ ،اؾ اهگاْؼیتن اًتطاا هتاْاهی

پیهؽّ اقتفاظٍ هینْظ ًتایح پیاظٍقاؾی ایي اهگْؼیتن ًهاى هی-

ظُع کَ ّیژگیُای هؽبْط بَ ههتك کااًتْؼ اؽکااًف پایاَ لاعؼت
توااایؿ بیهااتؽی بااؽای عبمااَبٌااعی هِدااَُااا ظاؼً اع ُوچٌاایي بااا

بکاؼگیؽی ایي ّیژگیُا ًؽش عبمَبٌاعی لابات همایكاَای ظؼ بؽاباؽ
لعؼت تهطیى اًكاى زايت نعٍ اقت

ایي هماهاَ تٌِاا باَ بؽؼقای یکای اؾ ؾیؽهدوْعاَُاای ّیژگای

ًْایی گفتاؼ پؽظاضتَ اقات ظؼ هغاهعاات آیٌاعٍ هایتاْاى اؾ تواام
ّیژگیُای ًْایی گفتاؼ ،ناهت اهگْی اقتؽـ ،باؽبآٌُگ ّ ؾیاؽ
ّ بوی گفتاؼ ،بؽای بِبْظ ًتایح اقتفاظٍ کؽظ ُوچٌیي با گكاتؽل
هدوْعَ ظاظگاى ّ ااؿّظى گفتاؼ ضْظاًگیؿ 9بَ آى ،هیتاْاى ًتاایح

لابت اعتواظتؽی کكد کؽظ
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زیرًْیسُا
1

Prosody
2
Rhythm
3
Intonation
4
Mel Frequency Cepstral Coefficient
5
Formant
6
Pitch or Fundamental Frequency Contour
7
Sequential Forward Selection
8
Voiced Region
9
Spontaneous Speech

