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گفتار ابزار اولیه ارتباط بین انسانهاست .انسانها به کمک گفتار ،مفاهیم متفاوتی را به مخاطبان خود انتقال میدهند.
همچنین گفتار ابزاری مناسب برای انتقال دانستهها ،انتقال مفاهیم ذهنی و احساسات درونی نیز به حساب میآيد .برتری بارز
گفتار بر نوشتار متناظر با آن اين است که گفتار اطالعات جانبی بیشتری را به شنونده انتقال میدهد که بعضا هدف اصلی بیان
جمالت نیز انتقال همین اطالعات است .يكی ديگر از ويژگیهای بارز گفتار ،سهولت انتقال آن به مخاطب است.
سیگنال گفتار ،سیگنال زمانی يا نگاشتی است از فشار هوايی که با میكروفون احساس میشود .برای اينكه سیگنال ضبط
شده کیفیت مناسب داشته باشد طبق قضیه نايكوئیست بايد حداقل دو برابر ماکزيمم فرکانس موجود در سیگنال ،نمونهبرداری
شود .سیگنال گفتار ،سیگنال ناايستان بوده و خواص آماری آن در طول زمان تغییر میکند .به همین دلیل تحلیل سیگنال در بازه-
های کوتاه انجام میشود.
بهسازی گفتار بسته به مساله ،هدف آن ،ويژگیهای نويز و امكانات موجود قابل بررسی است .از اين رو روشهای متفاوتی جهت
بهسازی سیگنال گفتار ارائه شده است ،که مواردی نظیر فیلتر وينر ،فیلتر وفقی ،تفريق طیفی ،روشهای مبتنی بر تبديل موجک و
روشهای آماری را میتوان نام برد .هیچ کدام از روشهای بهسازی گفتار ارائه شده تا کنون قادر به کاهش يا حذف نويز به
صورت موثر و در همه شرايط نويزی نیستند و همه روشها فقط از خود سیگنال برای حذف نويز استفاده میکنند و برای بهبود
گفتار اطالعات زبانی و مشخصات گوينده را در نظر نمیگیرند.
اطالعات زبانی و مشخصات گوينده ،دو ويژگی مهم از گفتار هستند که گفتار را از نويز متمايز میکنند .در اين پاياننامه،
روشی پیشنهاد شده است که بدون نیاز به اطالعات پیشین درباره ماهیت نويز ،اين دو ويژگی را از سیگنال گفتار استخراج نموده و
بر اساس آنها به بهسازی گفتار میپردازيم .با توجه به گفتار نويزی ،رويكرد جديد گفتار تمیز را از طريق شناسايی بخشهای
طوالنی مجموعه کلی تخمین میزند .در بازشناسی از جمالت گفتار تمیز پیكره که شناسايی شده به عنوان نمونه استفاده میشود؛
تطابق بین بخشهای جمله نويزی و جمالت پیكره شناسايی میشود .تخمین نیز با بخشهای مطابقتيافته طوالنی شكل میگیرد.
تطابق بخشهای طوالنیتر ،اطالعات زبانی و مشخصات گوينده قویتری نسبت به بخشهای گفتار کوتاهتر دارد .بنابراين،
تخمین مبتنی بر شناسايی بخش های طوالنی ،مصونیت از نويز را افزايش داده و از اين رو تخمین دقیقتری بدست میآيد .روش
جديد شامل مدلسازی آماری برای ارائه اطالعات زبانی از پیكره گفتار و الگوريتمی برای شناسايی بخشهای منطبق شده طوالنی
بین جمله نويزی و جمالت پیكره است .آزمايشات نیز بر روی ديتاست  Speech Separation Challengeبرای بهبود گفتار
تحريف شده با نويز سفید صورت گرفته است .روش جديد ،بهبود کارايی قابل توجهای را در ارزيابی کیفی و کمی نشان میدهد.
برای ارزيابی از دو روش  SNRو  PESQاستفاده نمودهايم.
واژههای کلیدی :اطالعات زبانی ،بهسازی گفتار ،کاهش نويز ،مشخصات گوينده

