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 مقدمه

 

 مالاع براي دارد عهده بر را نوين امنيتي و مالي اطالعاتي، سيستمهاي هبريرا كه كامپيوتر صنعت

 ستمسي از كه سالهاست كاربران، توسط شده ياد سيستمهاي به دسترسي نحوة بر صحيح كنترل

 سيارب سازيپياده نظر از مزبور سيستم كه آن وجود با. نمايدمي استفاده عبور كلمة و كاربر نام سادة

 همان مجاز شناسة يك دارندة شخص كندنمي تضمين كه دليل اين به باشد،مي زينههكم و ساده

 ارانتظ مورد امنيت شده، گرفته نظر در او اختصاصي استفادة براي مزبور شناسة كه است شخصي

 يرغ گذر صورت به كامپيوتري تقلبهاي فزونبه رو آمار. نمايدنمي تأمين را مهم سيستمهاي براي

 آن براي مطمئن جايگزيني جستجوي انگيزة كه تواناييست عدم اين نشانگر شده ياد تمسيس از مجاز

 .است پرورده امر متخصصان ذهن در را

 نانآ بازشناسي براي انسانها زيستي فرد به منحصر ويژگيهاي از استفاده تكنيك ديگر سوي از

 قليدت قابل غير ويژگيها اين كه مطلب اين علمي باور لحاظ به شناسيجرم حيطة در كه ديرزمانيست

 كارآمد و مطمئن ابزاري عنوان به است آن مشابه عددي يا صفر افراد در آنها مشابهت احتمال بوده،

 ناي به اخير هايدهه در نيز الكترونيكي امنيتي سيستمهاي طراحي متخصصان و باشدمي مطرح

 نظر خاص فرد به وابسته يامنيت سيستمهاي طراحي براي اساس ترينمهم عنوان به آوريفن

 .اندداشته

 داشت آن بر را نوشتار اين كنندةتهيه ديگر سوي از آن تازگي و سو يك از شده ياد موضوع اهميت

 مونهن امنيتي سيستم يك طراحي و سيستمها گونه اين روي بر مطالعه را خود پاياني پروژة موضوع

 خيصتش سيستم يك آن دستاورد كه نمايد ابانتخ افراد صوتي فرد به منحصر هايويژگي اساس بر

 هايزمينهپيش آورندة فراهم عنوان به نوشتار اين و عملي نتيجة عنوان به متن به وابسته گويندة

 .باشدمي آن عملكرد نحوة كنندةتوصيف و علمي

 جعمر يك عنوان به نه نوشتار اين كه رسدمي نظر به ضروري مطلب اين بر تأكيد چيز هر از پيش

 هب عالقمند افراد براي راهنمايي عنوان به بلكه گوينده تشخيص سيستمهاي طراحي موضوع براي

 و ممكن روشهاي تمامي پوشش جاي به كه شده سعي لحاظ اين از و است آمده فراهم كار اين ادامة

 در و شود ياد واراشاره صورت به آنها از اندنداشته كاربردي عملي پروژة در كه الگوريتمهايي ارائة

. اندهشد بيان ترمشروح صورت به شده، استفاده عمالً نويسيِبرنامه روشهاي و تئوري هايزمينه عوض

 ظرين هايزمينهپيش ارائة و شده استفاده توابع كد توضيح آن، پايان در فصل هر منابع فهرست ذكر

 تهگرف كار به هدف اين قتحق براي ابزارهايي صورت به صوت پردازش براي نويسيبرنامه روشهاي و
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 هداشت شده ياد مطلب براي مرجع يك مطالب بين در جايي توانندنمي رسدمي نظر به كه اندشده

 .باشند

 كاربردهاي و اهميت بر است ايمقدمه اول بخش. است شده تشكيل بخش سه از نوشتار اصلي بدنة

 لفص دو شامل بخش ينا. گوينده تشخيص سيستمهاي خاص طور به و سنجيزيست سيستمهاي

 دوم بخش در. آوردمي فراهم را نوشتار سوم بخش براي الزم مقدمات عمدتاً آن مطالب و است

 در را شده ياد نظري مطالب سپس و داد خواهيم قرار بررسي مورد نظري صورت به را صوت پردازش

 تا خشب اين. نمود اهيمخو سازيپياده نويسيبرنامه ديدگاه از صوت پردازش براي كتابخانه يك قالب

 نوشتار اين هدف و  مخاطب نوع لحاظ به ولي باشدمي نوشتار ديگر بخش دو از مستقل زيادي حد

 كه آخر بخش. باشدمي فصل دو شامل نيز شده ياد بخش. رسدمي نظر به ضروري آن به پرداختن

 از ار صحبت پردازش است فصل چهار دربردارندة و است عملي سيستم با نوشتار بخش ترينمرتبط

 سيگنال پردازش مورد در فصلي با بحث. دهدمي قرار بحث مورد نويسيبرنامه و تئوري ديدگاه

 مدلسازي ادامه در و گرددمي آغاز گردد تلقي قبل بخش ادامة تواندمي نوعي به واقع در كه صحبت

 و ودشمي مطرح صحبت لسيگنا از مقايسه قابل الگوهاي استخراج براي ايشيوه عنوان به سيگنال

 تشخيص سيستمهاي طراحي براي معمول مختلف روشهاي نوشتار اين نظري فصل آخرين در

 كه ويندهگ تشخيص نمونة كتابخانة يك نوشتار اين فصل آخرين در نهايتاً. شوندمي بررسي گوينده

 .گرددمي ارائه است گرفته قرار استفاده مورد عملي قسمت سازيپياده در

 گرديده مطرح شده سازيپياده سيستم از استفاده روش و نصب شيوة نوشتار اين اول مةضمي در

 از اريبسي كه شده يافت اينترنتي متفرقة منابع از كاملي فهرست دهندةارائه آن دوم ضميمة و است

 كاري ماانج قصد كه خوانندگاني براي اندنگرفته قرار استفاده مورد پروژه اين در مختلف داليل به آنها

 .باشندمي دارند را پروژه اين با مشابه

 مناسبِ معادلهاي ارائة باشندمي زبان انگليسي عمدتاً نوشتار، اين عمدة منابع كه آن به توجه با

 رلوحةس نشده يافت آنها براي معادلي فارسي منابع در كه علمي اصطالحات براي فارسي االمكانحتي

 ارائة با شده سعي مطلب بهتر چه هر انتقال منظور به و داشته رقرا نوشتار اين آورندةفراهم كار

 مواردي در آن بر عالوه. شود آشنا اصطالحات اصل با نوشتار مخاطب اضافي، توضيحات يا پاورقيها

 به اصلي متن در فارسي حروف با واژه شده داده تشخيص ترمناسب انگليسي صورت به واژه ارائة كه

. دانشده آورده اخير صورت به شده مخفف اصطالحات اغلبِ. گردد حفظ متن تناسب تا شده برده كار

 به آنها وايمحت با متناسب ديگري شيوة مطلب نوع لحاظ به نويسيبرنامه با مرتبط فصلهاي در البته

 گردد بيان واضح صورت به مطلب شده تالش كه آن ضمن مجموع در. است شده گرفته كار
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 مندتوان زبان اين قوانين رعايت و فارسي درست اصطالحات ارائة براي تالش نوشتار اين آورندةفراهم

 .است داشته نظر در همواره را

 با و دارد قرار كارشناسان نظر مد مدتهاست گوينده تشخيص سيستمهاي طراحي كه آن وجود با

 تواندب كه سيستمي هنوز تجاري، سيستمهاي صورت به تحقيقات اين از بسياري نتايج ارائة وجود

 هم زهنو زمينه اين و نشده ارائه باشد داشته مناسبي عملكرد كاربران آموزش نوع و محيط از مستقل

 كه آن وجود با. باشدمي مطرح فراوان تحقيقاتي زمينة داراي و باز علمي افق يك عنوان به

 محترم راهنماي استاد و نوشتار اين آورندةفراهم دلخواه كار يك ارائة از مانع...  و زماني محدوديتهاي

 عالوه كه آن ضمن آورد فراهم تركامل كارهاي انجام براي ايمقدمه بتواند نوشتار اين اميدواريم شد

 ايمقدمه توانندمي نوشتار اين مطالب از بسياري گوينده تشخيص سيستمهاي طراحي موضوع بر

 .رندآو فراهم صحبت تشخيص مهايسيست طراحي به عالقمند افراد براي مناسب و كننده ارضا كامالً

 بتواند محترم راهنماي استاد دريغبي زحمات و نوشتار اين آورندةفراهم تالشهاي كه است اميد

 .آورد فراهم را خود نوع در تركامل كارهاي ارائة براي الزم هايزمينهپيش

 امنيتي سيستمهاي در آن كاربردهاي و سنجيزيست:فصل اول

 ربردهاكا و ضرورت تعريف،

 در. زيستي هايداده آماري تحليل و گيرياندازه آوريفن و دانش از است سنجي عبارتزيست

 گيرياندازه از آنها در كه گرددمي اطالق آوريهاييفن مجموعه به سنجيزيست واژة اطالعات آوريفن

 لگوهايا چشم، عنبية و شبكيه دست، كف اثر انگشت، اثر همچون انسان بدن از ويژگيهايي تحليل و

 از آمده دست به هايداده گوش، يا دست شكل صورت، دمانگاري ، رخسار به مربوط الگوهاي صوتي،

 به زدن ضربه ديناميك و( امضا)دستخط همچون ويژگيهايي يا و اي.ان.دي وريدي، الگوهاي گام،

 و گيري اندازه تا تالشند در آوريهافن اين. شودمي استفاده اشخاص هويت تأييد براي كليدصفحه

 .درآورند كارخود صورت به افراد بازشناسي منظور به را شده شمردهبر ويژگيهاي مقايسة

 به ينكا اما شدند پيشنهاد باال امنيت نيازمند تخصصي كاربردهاي براي ابتدا در زيستي آوريهايفن

 براي صورت نهما به و برخط سيستمهاي و الكترونيك تجارت توسعة در كليدي عناصر عنوان

 .باشندمي مطرح منفرد امنيتي سيستمهاي و برخطنا امنيتي سيستمهاي
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 فراهم سيستم در حضور و دسترسي نحوة بر نظارت و تنظيم براي را مهمي اجزاء آوريهافن اين

 امنيتي، نظارت الكترونيك، تجارت:  از عبارتند آوريهافن اين كاربرد عمدة هايمحدوده. آورندمي

 دور. راه از پزشكي و قضايي تحقيقات مهاجرت، و مرزها كنترل ها،داده پايگاه به دسترسي

 گرفته نشأت اجبار يك باال، امنيت نيازمند سنتي كاربردهاي از فراتر سنجيزيست آوريهايفن توسعة

 است حياتي مسألة يك الكترونيك تجارت توسعة آيندة براي معامالت امنيت. است مالي هايانگيزه از

 و شخصي شناسايي هايشماره مشكل. دارد وجود فعلي حلهاي راه دربارة فراواني نگرانيهاي و

 استفاده آنها از كه را شخصي هويت صحت آنها كه است اين -كارتها مانند - هويتي هايشناسه

 اريباعت كارتهاي براي ساليانه طور به را تقلب از ناشي زيان ميزان آمارها. كنندنمي تأييد كندمي

. كنندمي برآورد دالر ميلياردسه حدود خودپردازها براي و دالر ميليون پنجاه و چهارصد بر بالغ

 اشخاص فردي ويژگيهاي به شدت به كه است آن سنجيزيست بر مبتني سيستمهاي برتري

 .گيرند قرار استفاده سوء مورد توانندنمي راحتي به و اندوابسته

 ودموج سيستمهاي عملكرد بررسي

 هك است شده سنجي -زيست قيمت گران ماشينهاي ظهور به منجر حال به تا شده انجام فعاليتهاي

 هب دستيابي براي حداقل يا نيستند مناسب عملكرد و سرعت لحاظ از معموالً زياد قيمت بر عالوه

 زشهايآمو آنها كاربران يا و باشد داشته را خاصي شرايط آنها استفادة محيط بايد مناسب عملكرد

 .باشند گذرانده را ايگسترده

 اندشده عرضه بازار به تجاري توليدات قالب در سنجيزيست آوريهايفن از بعضي كه حالي در

 نيازمند مزبور آوريهايفن. دارند قرار آزمايش و تحقيق مرحلة در آوريهافن دسته اين از بسياري

 ويژه كاربردهاي در استفاده براي عملكردشان دبهبو و پايداري افزايش براي بيشتر مطالعاتي كارهاي

 .هستند

 زارافنرم و افزارسخت با همخواني نياز، مورد تجهيزات و سرعت عملكرد، ،دقت تقلب برابر در پايداري

 ره موفقيت در كنندهتعيين عوامل جمله از كاربر سوي از پذيرش و استفاده ،سادگي هزينه موجود،

 .باشندمي شده گرفته كار به آوريهايفن از يك
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 ميزان پذيرش كاربر سادگي استفاده دقت عملكرد نوع سيستم

 پايين متوسط باال اثر انگشت

 متوسط باال متوسط هندسة دست

 باال باال متوسط صوت

 پايين پايين باال شبكية چشم

 متوسط متوسط متوسط عنبية چشم

 باال متوسط متوسط امضا

 باال باال پايين رخسار

 (1سنجي معمول )منبع شمارة مقايسة سيستمهاي زيست -1جدول شمارة 

 سنجيزيست سيستمهاي اجزاي

. اربرك بازشناسي و كاربر ثبت: باشدمي مجزا مرحلة دو دارندة بر در سنجيزيست سيستمهاي عمليات

 ورودي تاطالعا دوم مرحلة در و شوندمي وارد سيستم به كاربر به مربوط اطالعات اول مرحلة در

 .گردندمي مقايسه شده ذخيره اطالعات با حاضر

   

ع سنجي )منبمراحل الزم عملياتي در يك سيستم امنيتي مبتني بر زيست -1شكل شمارة 

 (3شمارة 

 وا موجود ويژگيهاي بر شخص يك ادعاي مورد ويژگيهاي تطبيق از است عبارت هويت تأييد مرحلة

 .است يك به يك فرايند يك كه هاداده پايگاه در
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 هويت يدتأي مرحلة جاي به آورنده، وجود به انتخاب به بنا سنجيزيست بر مبتني امنيتي سيستمهاي

 كه تنيس نياز روش اين در. كنند جايگزين شودمي ناميده بازشناسي كه را ديگري مرحلة توانندمي

 تمامي با را او ويژگيهاي سيستم بلكه بنمايد را خاصي شخص هويت ادعاي كننده درخواست

 داراي شخص عنوان به را او آنها از يكي با تطابق صورت در و كندمي مقايسه موجود ركوردهاي

 را دچن به يك پردازش يك فرايند اين كه كندمي بازشناسي شده يافت ركورد در موجود ويژگيهاي

 .دهدمي شكل

 :باشندمي زير اجزاي شامل غالباً معمول زيستي هويت تشخيص سيستمهاي

 را...( و تصويري صوتي،) سنجيزيست هاينمونه گرفتن كه است زيرسيستمي: اطالعات گيرندة(الف

 تشكيل بعدي مقايسة براي را قالبهايي هانمونه از شده استخراج خاص ويژگيهاي. دارد عهده بر

 .ندك توليد را خوب كيفيت با قالبهايي حال عين در بوده ساده و سريع بايد فرايند اين. دهندمي

 سيستم زير اين. شوند ذخيره بعدي مقايسة براي بايد آمده دست به قالبهاي: كننده ذخيره( ب

 توسط يدستياب قابل مركزي سرور يك در يا و باشد سيستم اطالعات گيرندة وسيلة از جزئي تواندمي

 كدام ره. ستا هوشمند كارت يك نظير حمل قابل شناسة يك ديگر، جايگزين. گيرد جاي شبكه يك

 .دارد را خود خاص مشكالت و مزايا فوق انتخابهاي از

 يتهو بايد شود گرفته كار به افراد بازشناسي مقام در سنجيزيست سيستم اگر: گر مقايسه( ج

 امكان است ممكن سيستمها بعضي در. شود مقايسه او ادعاي مورد شدة ذخيره قالب با شخص

 سيستم به امر اين. باشد داشته وجود درست تطبيق هر از پس مراجعه مورد قالب خودكار بروزآوري

 .دهدمي را كاربر ويژگيهاي در كوچك تدريجي تغييرات با سازگاري توانايي

 تصاالتا به نياز گرمقايسه و كننده ذخيره اطالعات، گيرندة بين ارتباط ايجاد براي غالباً: اتصاالت( د

 براي ازني مورد نويسيبرنامه رابطهاي و شبكه نيازمند سنجيزيست سيستمهاي غالباً. دارد وجود الزم

 .باشندمي جزء اين براي كليدي عناصر كارايي، و امنيت. باشندمي اجزاء بين اتصال ايجاد

 سنجيزيست بر مبتني امنيتي سيستمهاي كارايي ارزيابي 

 است خورداربر توجهي شايان اهميت از سنجيزيست سيستمهاي پذيرش در كه مهمي موضوع

 .است هدفمند و اعتماد قابل روشي به سنجيزيست سيستم كل و اجزاء از يك هر كارايي تعيين

 رفتهگ كار به ايويژه معيارهاي سنجيزيست بر مبتني امنيتي سيستمهاي كارايي تعيين براي

 عنوان هب قلبمت و شوندمي وارد سيستم به( گيرندهسرويس) كاربر تعدادي كاربردها اين در. شوندمي
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 رد كاربر عنوان به است ممكن متقلب. است ديگري شخص هويت مدعي كه شودمي تعريف شخصي

 بايد هويت تأييد عمل. باشد غيرعمدي يا عمدي است ممكن وي عمل و باشد داشته وجود سيستم

 .كند رد را متقلبان و بپذيرد را كاربران

 مسيست توسط اشتباه به كه متقلباني تعداد نسبت عنوان به( آر. اي. اف) نادرست پذيرش نرخ

. شودمي بيان درصد صورت به گرديده، تعريف شده آزمايش متقلبان كل تعداد به اندشده پذيرفته

 امنيت ندنيازم سيستمهاي در بايد و كندمي بيان سيستم توسط را متقلبان پذيرش احتمال نرخ، اين

 .شود كمينه باال

 طتوس اشتباه به كه سيستم كاربران تعداد نسبت عنوان به( آر. آر. اف) نادرست پذيرش عدم نرخ

 صورت هب گرديده،  تعريف گرفته قرار آزمايش مورد كاربران كل تعداد به اندنشده پذيرفته سيستم

 بايد و كندمي بيان سيستم توسط را مجاز كاربران پذيرش عدم احتمال نرخ، اين. شودمي بيان درصد

 هب دسترسي از پذيرش عدم صورت در كاربر آنها در كه سيستمهايي در مخصوصاً آلايده صورت به

 .گردد كمينه شودمي محروم سيستم

 ونةنم و شده ذخيره قالب فاصلة محاسبة دربردارندة سنجيزيست بر مبتني هويت تشخيص روند

 تخاذا شده فتعري پيش از آستانه يك اساس بر حاضر نمونة رد يا پذيرش براي تصميم. است حاضر

 اين و تاس آستانه اين انتخاب به وابسته شدت به سيستم كارايي كه است واضح بنابراين. گرددمي

 رخن. گرددمي نادرست پذيرش عدم نرخ و نادرست پذيرش نرخ بين بستانبده يك ايجاد موجب امر

 يك عنوان به الباًغ و شودمي تعريف نرخ دو اين برابري آستانة صورت به( آر.اي.اي) برابر خطاي

 پارامتر سه رابطة دهندة نشان 1 شمارة شكل. گرددمي مطرح سيستم كارايي دهندة نشان ويژگي

 .است نمونه سيستم يك براي شده تعريف
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 (1براي يك سيستم نمونه )منبع شمارة  ERR و FAR، FRR -2شكل شمارة 

 براي شده صرف متوسط زمان ورتص به كه است هويت تشخيص زمان كارايي، ديگر مهم پارامتر

 نيز حاضر نمونة گرفتن براي الزم زمان شامل زمان اين. شودمي تعريف هويت تشخيص فرايند

 .باشدمي

 والتشانمحص براي سنجيزيست بر مبتني امنيتي سيستمهاي كنندگانعرضه از بعضي كه حالي در

 در طرح قابل كارايي پارامترهاي نندكمي بيان آزمايشگاهي شرايط در را فوق كارايي پارامترهاي

 اين امر اين علت. دارند وجود ندرت به سيستمها گونه اين واقعي كارايي سنجش براي واقعي جهان

 سيستمهاي بر گذار تأثير واقعي جهان ممكن پيچيدگيهاي همة آوردن حساب به كه است واقعيت

 به تهوابس شدت به هويت تشخيص اقعيو زمان نمونه عنوان به. است ممكن غير تقريباً سنجيزيست

. اوست روحي فشار ميزان همچون كاربر رواني شرايط و عملياتي محيط كاربر، آموزش ميزان

 عيواق دنياي با متناسب چندان نه راهنماهاي ديد به بايد را كنندهعرضه توسط شده ارائه مشخصات

 .نگريست

 فصل منابع

1)     Farzin Deravi, University of Kent at Canterbury, Audio-Visual 

Person Recognition for Security and Access Control, from 

www.jtap.uk.ic 

2)     The BioAPI Consortium, BioAPI Specification Version 1.1 – 

March 16, 2001, from www.bioapi.org 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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1)     Steven W. Smith, The Scientist and Engineer’s Guide to Digital 

Signal Processing, Chapter 22: Audio Processing, from 

www.dspguide.com 
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 منابع فصل

 1)     Microsoft ®, MSDN Library (January 2000 Edition) 

2)     Thomas Holme, How to play and record sound, from 

http://www.codeproject.com 

 

 

 صحبت پردازش :فصل پنجم

 

 

 صحبت تشخيص و تركيب

 مورد صحبت تشخيص و صحبت تركيب دستة دو در اغلب صحبت پردازش نيازمند كاربردهاي

 .گيرندمي رقرا بررسي

 از عمده طور به و ماشين وسيلة به صحبت مصنوعي توليد آوريفن از است عبارت صحبت تركيب

 كه شود اشاره مهم نكتة يك به بايد اينجا در. گرددمي استفاده آن ورودي عنوان به متني هايپرونده

 حبتص تركيب اقعو در كنندمي ايجاد انسان صحبت به شبيه صداي كه تجاري توليدات از بسياري

. نندكمي پخش را انسان صداي از ديجيتال صورت به شده ضبط تكة يك تنها بلكه دهندنمي انجام

. است محدود شده ضبط پيش از عبارات و هاواژه به اما كندمي ايجاد بااليي صداي كيفيت روش اين

 رايب بينايي ناتواني داراي افراد براي ابزارهايي ايجاد به توانمي صحبت تركيب عمدة كاربردهاي از

 .كرد اشاره گذردمي كامپيوتر صفحة روي بر آنچه از شدن مطلع

 به آن يلتبد و انسان توسط شده توليد صحبت كامپيوتري تشخيص از است عبارت صحبت تشخيص

 دةدربرگيرن سيستمها گونه اين براي موجود عمدة كاربردهاي. متني هايپرونده يا فرامين سري يك

 و موزشيآ سيستمهاي در كه كامپيوتري ديكتة سيستمهاي از وكاربردها سيستمها از ايگسترده بازة

http://www.codeproject.com/
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 كلية براي را كامپيوتر از استفاده تواندمي صحبت تشخيص همانند كه آن بر عالوه صحبت تركيب

 يك انعنو به سازد ترآسان هستند سبمنا گفتاري و شنوايي تواناييهاي داراي كه بدني ناتوان افراد

 يداريد عالئم از بسياري كردن جايگزين با تواندمي مختلف محيطهاي در كاربرپسند خروجي وسيلة

 هاستفاد پيامها كامل كنندة بيان گفتارهاي با...(  و اخطار زنگهاي انواع) شنوايي و...( و چراغها انواع)

 .كند بهينه را پيامها گونه اين نيازمند سيستمهاي به رسيدگي و از

 نهمچني و) صحبت تشخيص آوريفن در پيشرفت كه شود اشاره نكته اين به است الزم اينجا در  

 از آمده دست به دانش نيازمند گيردمي بر در را پي.اس.دي محدودة كه قدر همان( گوينده تشخيص

 عنوان به نياز مورد نشهايدا تنوع اين شايد. است عصبي هايشبكه و مصنوعي هوش هايمحدوده

 اين و نيست گونه اين كه آن حال شود گرفته نظر در صحبت پردازش مبحث مطالعة دشواري عامل

 .دهدمي افزايش را مطلوب كارايي با سيستم به رسيدن بخت راهكارها تنوع

 زمينة در ار فراواني اميدواريهاي شد اشاره آنها به فصل اين اول بخش در كه ابزارهايي تواناييهاي

 زمينه اين در كه دانشگاهي مراكز و شركتها وسيع دامنة و آوردمي فراهم موجود ابزارهاي موفقيت

 .افزايدمي ابزارها اين شدة سازيپياده كاربردهاي و قابليتها در تنوع بر كنندمي فعاليت

  

 فصل منابع

1-     Steven W. Smith,The Scientist and Engineer’s Guide to Digital 

Signal Processing, Chapter 22: Audio Processing, from 

www.dspguide.com 

 سيگنال مدلسازي :فصل ششم

 

 

 اهميت مدلسازي سيگنال

تشخيص كامپيوتري صحبت در واقع بر دارندة دو نوع عمل اصلي تشخيص است: تشخيص صحبت و  

هاي اندامهاي گفتاري گوينده را تخمين توان خصيصهميتشخيص گوينده. با تحليل يك موج صوتي 

سنجي فراهم ها راهكاري براي تشخيص هويت و تصديق آن به روش زيستزد كه اين خصيصه
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هاي مربوط به گوينده به عنوان تغييرات غير است بدانيم كه در ادبيات تشخيص صحبت خصيصه

 .كنندگردند ولي سيستمهاي تشخيص گوينده نيز از ليفترينگ استفاده ميزا حذف ميداده

هر دو نوع سيستم تشخيص صحبت و تشخيص گوينده اطالعات موضعي زمان كوتاه را با گرفتن 

اند تودهند. به عنوان مثال يك صوت صدادار ميت اوليه نسبت به زمان به دست ميمشتق خصوصيا

صدا )سايشي( با با پيدا شدن فرمانتهاي آن در طيف تشخيص داده شود، حال آن كه يك صوت بي

ق و مقادير مشت اشود. مقادير مشتق مرتبة اول خصائص ضرايب دلتاستفاده از انتقال طيف مدل مي

شوند.مشتق زماني با استفاده از يك رابطة دلتا ناميده مي -شتاب يا ضرايب دلتا مرتبة دوم آن

 .شودكشد تقريب زده ميرگرسيون كه يك مجموعه فريم را پيش و پس از فريم كنوني مي

سيستمهاي تشخيص گوينده از يك پيمانة انتخاب خصيصه نيز در چارچوب تشخيص الگو استفاده 

ت تمامي سيگنال بايد به يك نمايش متني نگاشته شود حال آن كه كنند. براي تشخيص صحبمي

سيستم تشخيص گوينده نيازي به كار تحت اين اجبار ندارد. بنابراين پيمانة انتخاب خصيصه فقط 

كند. اصوات صدادار مستقيماً فرضيات مدلسازي ها مربوط به اصوات صدادار را ذخيره ميخصيصه

 .گيرندسازند و كمتر تحت تأثير نويز صوتي قرار ميپيشگويانة خطي را برآورده مي

  

 منابع فصل

1)     Richard Duncan, Mississippi State University, A Description And 

Comparison Of The Feature Sets Used In Speech Processing 

 

 گوينده تشخيص سيستمهاي طراحي روشهاي :فصل هفتم

 

 

 مقدمه

 تمهايسيس نوع دو به كلي حالت در گوينده تشخيص سيستمهاي شد گفته اين از يشپ كه همچنان

 نحوة در تمسيس دو اين تفاوت. شوندمي گوينده تقسيم بازشناسي سيستمهاي و گوينده هويت تأييد

 كاربر يك هويت ادعاي شناسه يك ارائة با گوينده اول نوع سيستمهاي در: است ورودي پذيرش
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 (1992 فوروي و ماتسوي) متن از تقلمس سيستمهاي مقايسة – 7شكل شمارة 

 

 فصل منابع

1)     Woon Wei Kian and Yap Wei Wum, Approaches to Speaker 

Verification Methods (Part of an article titled as Surprise 18 … 

reporting on Speaker Verification), from 

http://www.iis.ee.ic.ac.uk/~frank/surp98/report/wwy2/approaches.h

tm 

 

 

 گوينده تشخيص كتابخانة :فصل هشتم

 

 

 هي جياالنگ گويندة – صحبت تشخيص كتابخانة

 شامل و شده نوشته ++C زبان به است دستيابي قابل 0 شمارة مرجع طريق از كه مزبور كتابخانة

 تشخيص براي رايج تكنيكهاي و هاخصيصه استخراج رايج الگوريتمهاي كه است كالس 11 حدود

 .نمايدمي سازيپياده را گوينده هويت تأييد و صحبت
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                   CreateUsersDB(); 

} 

 ندخواه نوشته فايل اين در بعداً انتخابها. كندمي ايجاد خالي فايل يك فقط CreatUsersDB متد

 .شد

 كه دهندمي تشكيل را HSpeakersDBLib نام به ايستا كتابخانة يك فوق كالسهاي مجموعه

. مودن سازيپياده را ساده متن به وابسته گويندة تشخيص سيستم يك آن از استفاده با توانمي

 و هاروش انواع با كار براي ايگسترده تواناييهاي استفاده مورد اصلي كتابخانة شد اشاره همچنانكه

 اب صحبت تشخيص با گوينده تشخيص سيستمهاي آنها روي كار با توانمي كه دارد الگوريتمها

 .نمود ايجاد عملي كارايي

 وجود به براي و بوده مؤثر كالس اين سازيپياده نحوة كالس اين از استفاده نحوة در ما فرضيات

 رسدمي نظر به اما شود كار كتابخانه اين روي بيشتر بايد تركلي كاربرد داراي مجموعة يك آوردن

 اين از ساده استفادة اين حتي است همشاهد قابل شده سازيپياده برنامة عملكرد از كه همچنان

 شخيصت سيستم يك طراحي زمينة در نويسبرنامه يك نيازهاي كنندة برطرف تواندمي نيز كتابخانه

 .باشدمي گوينده

  

 فصل منابع

1) Jialong He, SVLib Library, downloadable from 

http://tiger.la.asu.edu/personal.htm 

 

 

 

 

 ضميمه اول

 

http://tiger.la.asu.edu/personal.htm



