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  چکیده

استخراج شده و به صورت بسته از طریق کانال  ویژگی هاي سیگنال گفتار، ارسال شدهدر تشخیص گفتار 

گم شدن ، ود اختالالتی از قبیل نویز کانالاما وج، اصلی تشخیص گفتار ارسال می شوند ارتباطی به سرور

براي این منظور روش هایی . شده می شود ارسالبسته ها و تاخیر باعث کاهش نرخ بازشناسی گفتار 

. ارسال شده به کار گرفته شده اند بی بسته هاي گم شده براي کاهش خطاي تشخیص گفتاربازیاچون 

یت اطالعات نظیر درونیابی و میان گذاري به ماه، ي بازیابی بسته هاي گم شده موجوداکثر روش ها

 این. ار می گیردمورد بحث قر١ IMAT این پروژه بازیابی سیگنال با روش در . بسته ها توجهی ندارند

روش که از مزیت هاي بسیاري نسبت به  ي بازیابی سیگنال هاي تنک ارایه می دهدارروش راه جدیدي ب

سیگنال در این پروژه ابتدا راهی براي گم کردن اطالعات ارایه شده است که . هاي قبلی برخوردار است

ن سیگنال گم ای IMATسپس با پیاده سازي الگوریتم  ،ورودي را به سیگنال گم شده تبدیل می کند

با انجام شبیه سازي هایی تاثیر طول سیگنال و فرکانس سیگنال و تابع فیلتر بر . شده را بازیابی می نماید

  . خروجی الگوریتم نمایان می شود

 

 

 

 

 

 

                                                        
1  Iterative method with adaptive threshold 
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  فصل اول

مقدمه    

  پروژه لزوم اجراي   1- 1

مورد با افزایش کاربرد اینترنت و به وجود آمدن مراکز مختلفی که می توانند از طریق اینترنت سرویس 

وجود یک سیستم تشخیص گفتار که بتواند در محیط هاي توزیع شده ، نظر را به مشتري ارائه دهند

به یک امر ، ودي مناسب را به سیستم ارائه دهدبه صورت صحیح بازشناسی کند و وردرخواست ها را 

گم ، تخریبی شبکه از قبیل نویز کانال زیرا در محیط هاي توزیع شده اثرات حیاتی تبدیل شده است

بنابراین تالش . ص صحیح سیستم تشخیص گفتار می شودشدن بسته ها و تاخیر باعث کاهش نرخ تشخی

یکی از . زیادي ارائه شده اندبراي مقابله با این اثرات تخریبی صورت گرفته و الگوریتم هاي زیادي هاي 

شکل زیر دیاگرام کلی یک سیستم تشخیص گفتار توزیع . ت تخریبی گم شدن بسته ها می باشداین اثرا

  . دهد شده را نشان می

  
 [1]برگرفته از  دیاگرام کلی سیستم تشخیص گفتار      1- 1شکل

. ر از این قاب ها استخراج می شوندابتدا سیگنال گفتار قاب بندي می شود و سپس ویژگی هاي مورد نظ

در مرحله بعد قاب هاي محتوي ویژگی هاي سیگنال گفتار به صورت بسته هاي ساخته شده از طریق 

حله به وجود مرگم شدن بسته ها در این اثرات تخریبی مانند . ل ارتباطی به سرور ارسال می شوندکانا

اب تبدیل می شوند بر روي قاب باز شده و قدریافت شده در قسمت سرور ابتدا بسته هاي . می آیند
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روش هاي بازیابی اعمال می گردد و خروجی حاصل در اختیار سیستم تشخیص گفتار قرار می ، حاصل

  . گیرد

براي مثال می توان به روش . استروش هاي گوناگونی براي بازیابی اطالعات از دست رفته ارائه شده 

روش هاي دیگري نیز وجود دارند که با تغییر مکان دادن . تکرار اشاره کرد و OMP 1هاي درون یابی و

بنابراین با ، قاب ها در هنگام ارسال می توانند قاب هاي گم شده را در بسته هاي ارسالی پخش نمایند

بر قسمت بازیابی  ،الگوریتم هاي پیشنهادي این مقدمه در. این کار میزان نرخ تشخیص گفتار را باال ببرند

ر شده براي تقریب قاب هاي گم اطالعات گم شده تاکید دارند و عالوه بر به کار بردن روش هاي ذک

  . اي بازیابی آن ها استفاده می شوداز ماهیت اطالعات قاب ها نیز بر، شده

. را مورد بررسی قرار می دهیم )مدل گیلبرتی و مدل تصادف(دمه دو نوع مدل گم شدن بسته ها در ا

می شود شرح داده روش پیشنهادي رد یچند نوع روش بازیابی بسته هاي گم شده مورد بحث قرار می گ

ه با هاي ارائه شد شحاوي ارزیابی و مقایسه رو سپس. وش ترکیبی نیز توضیح داده می شودو چند ر

  . نتیجه گیري نهایی مطرح می گردد در بخش ششم نیز. روش هاي توضیح داده شده است

  گم شدن بسته ها مدل   2- 1

  شدن بسته ها به صورت تصادفیگم    1- 2- 1

 حاالت تصادفی می باشد در این حالت تمام بسته ها، ت گم شدن بسته هاي حاوي اطالعاتیکی از حاال

 40بسته ها کمتر از  نهنگامی که نرخ گم شد. )توزیع یکنواخت(د نبا احتمال مساوي می توانند گم شو

 درصد 40اما وقتی نرخ گم شدن بسته ها بیش از . سته ها به صورت منفرد گم می شوندب، صد باشددر

شده در این  گم می شوند که بازیابی بسته هاي گم) پشت سر هم(باشد بسته ها به صورت انفجاري 

  . ل ها استفاده شده استبراي سیگنا در این پروژه از این روش گم شدن. حالت بسیار مشکل است

                                                        
1 Orthogonal matching pursuit  
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  شدن بسته ها بر اساس گیلبرتگم    2- 2- 1

نه از مدل یک نمو 2شکل . مدل گیلبرت است، االت گم شدن بسته ها بر روي شبکهیکی دیگر از ح

 1همانطور که در شکل دیده می شود دو حالت در مدل وجود دارد که حالت . گیلبرت را نشان می دهد

ته در مقصد دریافت وقتی است که بس 2به معنی آن است که بسته در مقصد دریافت شده است و حالت 

از هم مستقل بوده و الزم نیست مجموعه آن ها یک باشد اگر بسته  q و pدر این مدل . نشود و گم شود

خواهد  ت سر هم گمبسته بعدي به صورت پش୬ିଵ(1-q) ، nجاري دریافت شود آن گاه با احتمال 

  . گم شده مختلفی را شبیه سازي کرد صد بسته هايهاي مختلف می توان در q و p براساس. شد

 

 [1]برگرفته شده از  مدل گیلبرت دو حالته     2- 1شکل

   هاي بازیابی بسته روش   3- 1

ی سیستم یاا افزایش نرخ گم شدن بسته ها کارب، ه در قسمت هاي قبل توضیح داده شدهمانطور ک

بسته هاي گم ی که بتوانند یبنابراین وجود روش ها. ر توزیع شده به شدت کاهش می یابدتشخیص گفتا

مختلفی براي بازیابی بسته ها وجود دارد که در این  روش هاي. بسیار ضروري است، شده را بازیابی کنند

  . جا به برخی از این روش ها اشاره می شود

  تکرارروش     1- 3- 1

 جا در این . ت شده قبلی اش تقریب زده می شوداین روش هر بسته گم شده با تکرار بسته دریاف در

چگونگی  3- 1شکل . داراي داده هاي یکسانی می باشند فرض بر این است که دو بسته متوالی تقریبا
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وم ه جاي آن قاب ددر این شکل قاب سوم گم شده است و ب. کرد این الگوریتم را نشان می دهدکار

  . جایگزین می شود

 

  [1]برگرفته شده از  چگونگی کار کرد الگوریتم تکرار    3- 1شکل    

  

  درون یابی   2- 3- 1

در این . لی و بسته بعدي تقریب زده می شوددر این روش هر بسته گم شده با گرفتن میانگین از بسته قب

روش فرض بر این است که تغییرات بین بسته متوالی به صورت پیوسته نرم بوده و  بنابراین می توان با 

کرد این چگونگی کار 4-1شکل . سته جاري را تقریب زدبگرفتن میانگین بین دو بسته قبلی و بعدي 

  . الگوریتم را نشان می دهد

  
  [1]برگرفته شده از  ن یابیچگونگی کار کرد الگوریتم درو       4- 1شکل 

  میان گذاري   3- 3- 1

در روش تکرار و درون . خ تشخیص گفتار توزیع شده می باشدروش میانگذاري روشی کارا براي افزایش نر

بسته گم شده را ، اي مثال با موجود بودن بسته قبلیبر. تقریب در سطح بسته انجام می گیردیابی عمل 

گم قاب  4قاب قبلی را در جاي  4بنابراین . قاب اطالعات می باشد 4شامل تقریب می زنیم که این بسته 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  نتیجه گیري    3- 4

می بینیم که این روش  ،با توجه به نتیجه شبیه سازي هاي انجام گرفته بر روي سیگنال هاي مختلف

 .در طی این فرآیند بسیار چشم گیر است PSNRتاثیر زیادي در بهبود کیفیت سیگنال می گذارد و رشد 

در ابتدا تعداد دفعات تکرار هر چه بیشتر می شود تاثیر زیادي می بینیم که  PSNRبا مطالعه روي نمودار 

  . تقریبا ثابت است  PSNRسیگنال می گذارد ولی بعد از اینکه تعداد دفعات تکرار زیاد شد   PSNRدر 

می توان دریافت که طول سیگنال   9- 4و  8- 4 هاي نشان داده شده در شکل هايبا مطالعه روي نمودار

 با مطالعه بر روي فرکانس هاي مختلف و. زیادي بر روي کیفیت سیگنال خروجی نداردگم شده تاثیر 

دریافت که فرکانس هاي موجود در سیگنال نیز تاثیري در نحوه عملکرد این الگوریتم ندارد چرا که نتایج 

ا و تقریب نال هاي تک فرکانس با فرکانس هاي متفاوت بسیار نزدیک بهم شدهگآزمایش ها بر روي سی

  . لذا در این الگوریتم طول سیگنال و نوع فرکانس هاي آن تاثیري بر خروجی ندارند. یکسان می باشد
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