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 خ صو صا اگر نویز داراي. هم اطالعات زمانکوتاه و هم اطالعات زمانبلند سيگنال میتوانند مفيد با شند، براي حذف نویز از سيگنال گفتار:چکيده
 لذا در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از کاهش تعداد زیرباندهاي فرکانسی در فواصل زمانی بلند امکان اعمال.ویژگیهاي غيرای ستان باشد
 همچنين یک روش دو مرحلهاي بهسازي گفتار ارائه میشود.وروديهاي زمانبلند را براي شبکه عصبی خودرمزگذار عميق کاهنده نویز فراهم سازد
Aurora-2  آزمایشهاي این مقاله بر روي مجموعه دادگان.که در مرحله نخست بهسازي زمانکوتاه و در مرحله دوم بهسازي زمانبلند را انجام دهد
 نسبت به فيلتر وینر در شرایط آغشتگی بهPESQ  نتایج نشان داده است که روش پيشنهادي میتواند از نظر بهسازي گفتار و معيار.انجام شده است
 همچنين روش پي شنهادي میتواند از نظر دقت باز شنا سی خودکار گفتار ن سبت به ویژگیهاي مبنا یعنی. بهبود ایجاد کند0/3 نویز باال به ميزان
. بهبود ایجاد کند%4  حدودMFCC
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Abstract: The short-and the long-term information in speech signal are useful for speech enhancement, especially if the speech signal
is corrupted by both stationary and non-stationary noises. This paper proposes a new approach to provide long-term speech input for a
deep denoising autoencoder by reducing the number of frequency sub-bands of the input data. This paper also proposes a two phase
speech enhancement approach. The first phase performs short-term speech enhancement by using a deep denoising autoencoder. In the
second phase, long-term speech enhancement denoising autoencoder is applied on the output of short-term enhanced speech data. The
proposed models were evaluated on the Aurora-2 Speech recognition corpus and our results show significant improvements of 0.3 in
PESQ score at lower SNR values. The proposed models were evaluated on the recognition task where the proposed method results in
4% reduction in word error rate for the multi-condition training when compared to the baseline MFCC front-end.
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 -1مقدمه
س يگنال گفتار معموال در مواجهه با انواع نویزهاي مخرب محيطی قرار
دارد که میتوانند کيفيت و قابليت ادراک آن را براي ش نونده کاهش
دهند .روشهاي بهس ازي گفتار به همين منظور ایجاد ش دهاند .طبق
تعریف ،بهس ازي گفتار به مجموعه فرایندهایی گفته میش ود که براي
حذف تاثير نویزهاي محيطی از سيگنال گفتار و افزایش ادارک و بهبود
کيفيت آن بهکار میروند.
از جمله کاربردهاي بهسازي گفتار میتوان به افزایش کيفيت گفتار
در مکالمات تلفنی و موبایلی اش اره کرد .همچنين بهس ازي گفتار
به عنوان یک مرحله اوليه در س يس تمهاي خودکار بازش ناس ی گفتار
ش ناخته میش ود که از اهميت باالیی در مقاومس ازي آنها در مقابل
نویزهاي محيطی برخوردار است.
روش هاي بهس ازي گف تار را میتوان به دو دس ته روش هاي
چندکاناله و تک کاناله تقس يمبندي نمود که روش ارائه ش ده در این
پروژه در دس ته روشهاي بهس ازي گفتار تک کاناله قرار میگيرد ولی
قابليت تعميم به حالت چندکاناله را نيز دارا میباشند.
در این مقاله روشی دو مرحلهاي براي بهسازي طيف پي شنهاد شده
اس ت که در مرحله اول نگاش ت حذف نویز را با اطالعات زمانی کوتاه
مدت را با اس تفاده از یک ش بکه خودرمزگذار عميق کاهنده نویز مدل
می نماید و سپس با ا ستفاده از شبکه خودرمزگذار عميق کاهنده نویز
دوم نگا شت بين طيف به سازي شده زمان کوتاه در مرحله اول به طيف
تميز را مدل می نماید.
همچنين در این م قا له با اس ت فاده از کاهش ت عداد زیر با ندهاي
فرکان سی در فوا صل زمانی بلند براي یادگيري زمانبلند سيگنال گفتار
توسط شبکه عصبی خودرمزگذار عميق کاهنده نویز پيشنهاد شده است
و هم براي بهس ازي گفتار با مدل کردن تغييرات زمان کوتاه و زمان بلند
به صورت همزمان مدلی پي شنهاد شده ا ست .آزمایشهاي انجام شده
روي مجموعه دادگان  Aurora-2نش ان دهنده توانایی باالتر این روش
در مقایسه با خودرمزگذار عميق کاهنده نویز میباشد.
در ادامه این مقاله ،ابتدا در بخش دوم کارهاي مرتبط مرور شدهاند.
سپس در بخش سوم سي ستم به سازي گفتار دو مرحلهاي پي شنهادي
ت شریح شده ا ست .در بخش چهارم چارچوب آزمایشهاي انجام شده
تش ریح و س پس نتایج آن در بخش پنجم نش ان داده ش ده اس ت .در
نهایت در بخش ششم بحث و نتيجهگيري کلی مقاله بيان شده است.

 -2مرور کارهاي مرتبط
 -1-2بهسازي گفتار با کمک شبکه عصبي عميق
به سازي گفتار م سئله پيچيده و م شکلی ا ست .به خ صوص زمانی که
گفتار تک کاناله با شد .اولين روش حل این م سئله ،یعنی روش تفا ضل
طيف ( 1)SSدر س ال  1979معرفی گردید [ ]1و از آن زمان تا س ال
 2012رایجترین روشهاي به سازي گفتار روشهاي آماري مانند ،فيلتر
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وینر 3MMSE ،2می باشند [ .]2-8در این روشها ،فرض بر ایستانبودن
نویز ،موجب اثر مخربی به نام نویز موزی کال در س يگنال بهبود یاف ته
می شود .لذا روشهاي مبتنی بر ما سک ابداع شدند تا بتوانند فرض بر
ایس تان بودن نویز را جبران نمایند .در این روش ها ابتدا براي س يگنال
نویزي ش ده ماس ک تخمين زده می ش ود تا بخش هاي تخریب ش ده از
بخشهاي سالم تفکيک داده شوند .سپس تنها بخشهاي تخریب شده
بهسازي میشوند [.]10 ،9
شبکههاي ع صبی توانایی باالیی در مدل سازي سيگنالهاي زمانی
دارند .به عنوان مثال در [ ]11از ش بکه عص بی براي پيش بينی قيمت
روزانه برق و در [ ]12از ش بکه عص بی براي تخمين زمان بحرانی رفع
خطا در شبکه ا ستفاده شده ا ست .در چند سال اخير با توسعه پردازش
موازي به ک مک  GPUها و ارا ئه روش هاي پيشآموزش ،ش ب که هاي
ع صبی عميق در به سازي گفتار ب سيار مورد توجه قرار گرفتهاند [-16
 .]13توجه زیاد به شبکههاي عصبی عميق برگرفته از توانایی باالي آنها
در مدلسازي نگاشتهاي غيرخطی است [.]17
به عنوان مثال در [ ]13ا ستفاده از شبکه ع صبی عميق و در [،14
 ]18ا ستفاده از شبکه ع صبی  LSTMبراي به سازي طيف گفتار مورد
اس ت فاده قرار گرف ته اس ت .در [ ]19از خود رمز گذار تغييراتی 4و
همچنين در [ ]21 ،20از ش ب که خودرمز گذار عميق کاه نده نویز
استفاده شده است.
ش بکه هاي عص بی عميق توانایی محدودي در مدل س ازي زمانی
دادگان ورودي دارند .هرچند شبکههاي ع صبی بازگ شتی مانند LSTM
قادر هس تند تا حدودي این مش کل را برطرف س ازند اما به دليل وجود
ابر-پارامترهاي زیاد و نيز مس ئله ت عيف ش دن گرادیان ،آموزش آنها
معموال سخت و زمانبر ا ست .لذا در این مقاله رو شی دو مرحلهاي ارائه
ش ده اس ت که با کمک اعمال دو خود رمزگذار عميق کاهنده نویز
متوالی قادر اس ت هم تغييرات ز مان کو تاه و هم تغييرات ز مان بل ند
س يگنال گفتار را در نظر بگيرد .این روش بهس ازي گفتار را با دقت
بهتري نس بت به روش هایی که تنها از یک مرحله بهس ازي اس تفاده
می ن مای ند ،ان جام می د هد .الب ته این روش قابل يت تعميم به س ایر
مدل هاي بهس ازي گفتار با کمک ش بکه عص بی مانند خود رمزگذار
تغييراتی را نيز داراست.
 -2-2خودرمزگذار عميق کاهنده نويز
در این بخش اب تدا خود رمز گذار عميق و خودرمز گذار عميق کاه نده
نویز تش ریح و ویژگیهاي آنها مرور خواهند ش د .به ش بکه عص بی در
صورتی که ورودي و خروجی آن یکسان باشد خودرمزگذار )AE( 5گفته
می شود .در صورتی که تعداد الیههاي چنين شبکهاي بيش از سه الیه
باش ند به آن ش بکه خودرمزگذار عميق )DAE( 6گفته می ش ود .در
صورت یادگيري مناسب وزنها در  DAEدر هر الیه ميانی یک بازنمایی
غيرخطی از داده ورودي توليد می شود که قادر به بازتوليد مجدد همان
داده است [.]22
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و یا اطالعات زبانی موجود در س يگنال گفتار ،می تواند در بازس ازي
بخشهاي تخریبشده طيف گفتار مفيد واقع شود.
لذا در این مقاله روش ی پيش نهاد ش ده اس ت که هم قادر اس ت
به سازي زمانکوتاه و هم به سازي زمانبلند سيگنال گفتار را به صورت
همزمان انجام دهد .د یاگرام کلی مرحله آموزش روش پيش نهادي در
شکل  1ن شان داده شده ا ست .دادگان گفتاري آموز شی شامل دادگان
نویزي و داده تميز متناظر آنها میباشند.
در مرح له آموزش ،اب تدا ویژگی هاي طيفی از داد گان آموزش ی
تميز/نویزي استخراج میشوند و سپس شبکه عصبی خودکدگذار عميق
کاهنده نویز زمانکوتاه آموزش داده میشود تا بهصورت زیر نگاشت بين
طيف داده هاي نویزي ورودي (𝑌 ) و طيف داده تميز خروجی (𝑋) را
مدل نماید:

هر  DAEاز دوبخش رمزگذار 7و رمزگ شا 8ت شکيل می شود .بخش
رمزگذار از الیه ورودي ش روع و تا یکی از الیه هاي مخفی ميانی ادامه
می یابد .خروجی آخرین الیه بخش خودرمزگذار به عنوان یک مانيفولد9
غيرخطی ش ناخته می ش ود .س پس در بخش کدگش ا خروجی بخش
رمزگذار به داده اوليه نگاشت میشود [.]22
از مهمترین مزا یاي  DAEمی توان به بدون ناظر بودن آن اش اره
کرد .در واقع  DAEاین امکان را فراهم می س ازد تا از مزایاي یادگيري
عميق در مس ائلی که داده برچس ب گذاري ش ده به اندازه کافی در
د سترس ني ست ،نيز ا ستفاده شود .بههمين دليل از  DAEدر یادگيري
ویژگی ،10کاهش ابعاد و خوشهبندي استفاده میشود.
نوعی از  DAEبه خودرمزگذار عميق کاهنده نویز )DDA( 11معروف
است که در آن داده ورودي ،نمونه نویزي شدهاي از داده خروجی است.
در واقع در این نوع شبکه عصبی یک نگاشت غيرخطی بهدست میآید
که قادر است فرایند حذف نویز را از داده ورودي مدل نماید [.]23
استفاده از  DDAدر بهسازي گفتار در چند سال اخير بسيار مورد توجه
بوده اس ت .به عنوان مثال در [ ]20براي بهس ازي طيف با اس تفاده از
 DDAروشی ارائه شده است که توسط  Ch. H. Leeو همکاران در [،13
 ]24 ،21تکميل ش ده اس ت .در این روش ها طيف گفتار نویزي ش ده
توسط یک  DDAبا ورودي زمانکوتاه بهسازي میگردد.
در این م قا له اس ت فاده از دو خود رمز گذار عميق کاه نده نویز
به صورت متوالی براي به سازي گفتار پي شنهاد شده ا ست .با این روش
امکان به سازي گفتار هم با کمک مدل سازي تغييرات زمان کوتاه و هم
با کمک مدلسازي تغييرات زمانبلند امکانپذیر خواهد بود.

̂𝑋
𝑆𝑇 = 𝐺𝐷𝐷𝐴−𝑆𝑇 (𝑌),

()1

̂𝑋 ویژگی هاي
که در آن 𝑇𝑆 𝐺𝐷𝐷𝐴−نگاش ت بهس ازي زمان کوتاه و 𝑇𝑆
طيفی بهسازيشده زمانکوتاه هستند.
پس از آن ورودي زمان بلند از طيف به سازي شده زمان کوتاه توليد
شده و شبکه ع صبی خودرمزگذار عميق کاهنده نویز زمان بلند آموزش
داده می شود تا تو سط رابطه زیر نگا شت بين طيف به سازي زمانکوتاه
̂𝑋) و طيف داده تميز را مدل نماید:
شده ( 𝑇𝑆
̂
̂𝑋
𝐿𝑇 = 𝐺𝐷𝐷𝐴−𝐿𝑇 (𝑋𝑆𝑇 ),

()2

̂𝑋 طيف بهسازيشده
که در آن 𝑇𝐿 𝐺𝐷𝐷𝐴−نگاشت بهسازي زمانبلند و 𝑇𝐿
زمانبلند هستند.
مراحل مختلف بهسازي گفتار نيز در شکل  2نشان داده شده است.
بهطور م شابه ویژگیهاي طيفی از سيگنال گفتار نویزي شده ا ستخراج
شده و به سازي زمان کوتاه تو سط مدل آموزش داده شده در مرحله اول
آموزش انجام می ش ود و ورودي هاي زمان بلند توليد و توس ط مدل
آموزش داده ش ده زمان بلند بهس ازي می ش وند .در نهایت بازس ازي
سيگنال از طيف بهسازيشده صورت میپذیرد.

 -3سيستم بهسازي گفتار دو مرحلهاي پيشنهادي
تاثير نویز بر س يگنال گفتار گاهی داراي وابس تگی زمانی طوالنی مدت
مانند اثر نویزهاي غيرای ستان و گاهی داراي واب ستگی زمانی کوتاهمدت
مانند اثر نویزهاي ای ستان مانند نویز سفيد ا ست .همچنين ا ستفاده از
دانش طوالنی مدت سيگنال گفتار مانند اطالعات مربوط به توالی واجی

آموزش

فاز 1

داده
گفتاري
تميز/نويزي

فاز 2

استخراج

آموزش DDA

بهسازي با DDA

ويژگيهاي طيفي

زمانکوتاه

زمانکوتاه

آموزش DDA

توليد وروديهاي

ويژگيهاي طيفي

زمانبلند

زمانبلند

بهسازيشده/تميز

شکل  :1دياگرام بلوکي مراحل مختلف آموزش مدلهاي بهسازي.
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بهسازي

داده گفتاري

استخراج

بهسازي با DDA

نويزي

ويژگيهاي طيفي

زمانکوتاه

داده گفتاري

بازسازي شکل

بهسازي با DDA

توليد وروديهاي

بهسازي شده

موج

زمانبلند

زمانبلند

شکل  :2دياگرام بلوکي مراحل مختلف بهسازي گفتار در مدل پيشنهادي.
بازسازي شکل موج
𝑓𝑌∠

 -1-3استخراج طيف
مراحل استخراج طيف سيگنال گفتار در شکل  3نشان داده شده است.
ابتدا بر روي س يگنال گفتار 𝑡 𝑦 پنجره گذاري و س پس تبدیل فوریه
اعمال می گردد و طيف گفتار 𝑓𝑌 بدس ت می آید .لگاریتم اندازه طيف
به عنوان ویژگی طيفی در نظر گرفته می ش ود و فاز آن براي بازس ازي
شکل موج استفاده میشود.

𝑙𝑌

) 𝐿𝑜𝑔(.

|. |2

𝑓𝑌∠

∠

استخراج ويژگيهاي طيفي
𝑓𝑌

𝑡𝑦
DFT

فريم بندي

شکل  :3شکل مراحل استخراج ويژگيهاي طيفي.

در تمام آزمایشهاي انجام ش ده فرکانس نمونه برداري  8کيلو هرتز
اس ت و از اندازه پنجره  25ميلی ثانيه و نرخ ش يفت  10ميلی ثانيه
ا ستفاده شده ا ست .تعداد باندهاي فرکان سی در مدل سازي زمان کوتاه
 128عدد در نظر گرفته شده است.
 -2-3بازسازي شکل موج
در ماجول باز سازي شکل موج که جزئيات آن در شکل  4ن شان داده
شده است ،ابتدا تاثير لگاریتم از اندازه طيف بهسازي شده توسط اعمال
تابع ")  "𝑒𝑥𝑝(.خنثی و س پس با اس تفاده از فاز س يگنال نویزي اوليه
توسط اعمال یک تابع فوریه معکوس سيگنال بهسازي شده 𝑡 ̂𝑋 حاصل
خواهد شد.

Serial no. 94

𝑡 ̂𝑋

IDFT

) 𝑒𝑥𝑝(.

𝑙̂

𝑋

شکل  :4مراحل بازسازي شکل موج.

 -3-3مدلسازي طيف زمانبلند
با توجه به اینکه تعداد زیرباندهاي فرکان سی  128زیرباند در نظر گرفته
شده است ،اگر قرار باشد شبکه عصبی تغييرات زمانبلند را مدل نماید،
بایس تی تعداد زیادي از فریمهاي زمانی به ص ورت همزمان به عنوان
ورودي به شبکه ع صبی اعمال شوند که این امر موجب می شود تعداد
وروديهاي شبکه عصبی خيلی زیاد شوند.
براي حل این م سئله پي شنهاد شده ا ست که با دور شدن از فریم
جاري و مد نظر در ورودي شبکه ،از طيف با تعداد زیرباند کمتر استفاده
ش ود و براي تبدیل طيف  128باندي به طيفهاي با زیرباند کمتر از
بانک فيلتر مل ا ستفاده شود .در شکل  5نمونهاي از یک طيف گفتاري
با تنها چهار زیرباند و نيز طيف گفتار نویزي شده با ن سبت آغ شتگی به
نویز ( )SNRص فر دس يبل نش ان داده ش ده اس ت .هرچند در چنين
بازنمایی بخش زیادي از جزئيات سيگنال گفتار نادیده گرفته شده است
اما همچنان اطالعات زیادي نيز قابل مشاهده است .بهعنوان مثال انرژي
گفتار و اینکه تغييرات فرکانس ا صلی گفتار که در کدام بخش 4گانه از
محدوده فرکانسی است ،قابل مشاهده میباشد.
در آزمایش هاي انجام ش ده در این مقاله از دنباله طيفی به ص ورت
نش ان داده ش ده در ش کل  6به عنوان ورودي ش بکه عص بی زمان بلند
اس تفاده ش ده اس ت که با توجه به آن اندازه ورودي ش بکه عص بی
زمانبلند  912نرون خواهد بود.
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شکل  :5نمايش طيف سيگنال با تنها چهار باند فرکانسي براي گفتار
تميز (قسمت باال) و گفتار نويزيشده با  SNRبرابر با صفر  dBدر پايين.

 Set Aش امل همان نویزهاي مجموعه آموزش ی نویزي ولی با
نسبتهاي سيگنال به نویز تميز 0 ،5 ،10 ،15 ،20 ،و  -5دسيبل.
 Set Bش امل نویزهاي جمع ش ونده متفاوت از نویزهاي آموزش ی
شامل نویزهاي رستوران ،خيابان ،فرودگاه و ای ستگاه قطار میباشد
که با ن سبتهاي سيگنال به نویز تميز 10 ،15 ،20 ،و  5د سيبل
ایجاد شدهاند.
 Set Cکه عالوه بر نویزهاي جمع ش ونده در آن نویزهاي کانال نيز
اضافه شده است.

 -2-4معماري خودرمزگذار عميق کاهنده نويز

4
×30

8
×10

16
×4

32
×2

64
×1

128
×1

64
×1

32
×2

16
×4

8
×10

4
×30

شکل  :6نحوه توليد يک ورودي زمانبلند براي شبکه عصبي از ترکيب
ويژگيهاي طيفي با اندازه  912نرون( .منظور از 𝒎 × 𝒏 در شکل باال
يعني استفاده از طيف  mفريم متوالي با اندازه  nزير باند فرکانسي).

مطابق ش کل  6که به مرکز یت فریم لحظه 𝑙ام اس ت (𝑙 همان
لحظهاي ا ست که در خروجی بازسازي خواهد شد) 95 ،فریم متوالی از
ویژگیهاي طيفی در مدل سازي زمانبلند بهکار میروند ،که حدود یک
ثانيه گفتار را مدل خواهند کرد.

 -4چارچوب آزمايشها
چارچوب کلی مجموعه آزمایش هاي انجام ش ده در این مقاله در این
بخش ت شریح شده ا ست .ابتدا مجموعه دادگان ا ستفاده شده ،چگونگی
اس تخراج ویژگیهاي طيفی ،معماري به کار رفته ش بکه خودرمزگذار
عميق کاه نده نویز و س اخ تار مدل مخفی مارکوف ب کار رف ته براي
رمزگشایی نهایی تشریح شده است.
 -1-4دادگان
مجموعه دادگان  Aurora-2براي آزمایشهاي این مقاله مورد اس تفاده
قرار گرفته ا ست [ .]25این دادگان شامل  8440داده آموز شی تميز و
 8440داده آموزش ی نویزي اس ت که از آغش ته ش دن همان دادگان
آموزش ی تميز به نویزهاي مترو ،همهمه ،خودرو و نمایش گاه با نس بت
س يگنال به نویزهاي تميز 10 ،15 ،20 ،و  5دس يبل ایجاد ش دهاند.
وجود این دادگان استریو 12براي آموزش  DDAالزم است .دادگان تست
 Aurora-2شامل  3مجموعه است که عبارتند از:

Serial no. 94

معماري کلی بکاررفته در شبکه خودرمزگذار عميق کاهنده نویز در این
آزمایشها یک شبکه ع صبی عميق با  5الیه مخفی سيگموئيدي است.
در الیه ورودي و خروجی از اعمال همزمان ،تعدادي از فریم که هرکدام
بين  4تا  128ویژگی طيفی را شامل می شوند ،ا ستفاده شده ا ست .در
آزمایشهاي انجام ش ده بجز الیه آخر و الیه ورودي در تمام الیه هاي
مخفی از  3000نرون ا ستفاده شده ا ست .این معماري هم براي شبکه
ع صبی به سازي گفتار زمانکوتاه و هم شبکه ع صبی به سازي زمانبلند
استفاده شده است.
جهت آموزش شبکه عصبی ،مقدار پارامتر ضریب یادگيري و ميزان
مومنتوم نيز به ترتيب  0/01و 0/9در نظر گرفته ش دهاند .اندازه مينی
بچ 13نيز در ش روع آموزش  256در نظر گرفته ش ده اس ت که به مرور
کاهش یافته تا به  64رسيده است و از  200مرحله تکرار ( )epochبراي
آموزش شبکه استفاده شده است.
 -3-4ساختار مدل مخفي مارکوف
جهت بازشناسی کلمات از مدلهاي مخفی مارکوف تمام-کلمه استفاده
ش ده اس ت .براي هر کلمه  16حالت در مدل مخفی مارکوف در نظر
گرفته شده است (البته با لحاظ کردن دو حالت شروع و خاتمه براي هر
کلمه  18حالت می ش ود) .مدل مخفی مارکوف از نوع چپ به راس ت
بوده و در هر حالت ،از یک مدل مخلوط گو سی با سه گو سی ا ستفاده
شده ا ست .هچنين مدل قطري براي ماتریس کواریانس ضرائب ویژگی
در نظر گرفته شده است [.]25

 -5آزمايشهاي انجامشده
در این بخش مجموعه آزمایشهاي انجام شده شامل ،برر سی به سازي
زمانکوتاه ،بررسی بهسازي زمانبلند و بهسازي با روش ترکيبی ت شریح
خواهد شد.
 -1-5بهسازي گفتار زمانکوتاه
ش مدل DDA

با اس تفاده دادگان آموزش چند-ش رطی  ،Aurora-2ش
آموزش داده شده است که اندازه ورودي در آنها بين  1فریم تا  11فریم
تغيير کرده ا ست .سپس به سازي با ا ستفاده از هر کدام از این مدلها
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براي دادگان تس ت  Aاز دادگان  Aurora-2انجام ش ده اس ت .س پس
معيار  PESQبراي همه آنها محاس به ش ده اس ت که ميانگين آن در
نمودار شکل  7نشان داده شده است.
2.43

2.439

2.427

2.431

128×11

128×9

128×7

128×5

2.405

PESQ

2.31

128×3

128×1

INPUT SIZE

 -3-5بهسازي دو مرحلهاي
مدل دو مرحله اي پيش نهادي در بخش  3نيز در این قس مت مورد
ارز یابی قرار گرفته اس ت .براي این منظور  6مدل خودرمزگذار عميق
کاهنده نویز زمان کوتاه ( )DDA_STبا اندازه ورودي هاي متغير از  1تا
 11فریم آموزش داده ش ده اس ت و براي هر کدام از آنها خروجی
بهسازي دادگان آموزشی محاسبه شده است .سپس مدل خودرمزگذار
عميق کاهنده نویز زمان بلند ( )DDA_LTبر روي آن اعمال شده ا ست
و خروجی آن را به ص ورت مخفف ( )STLTنش ان داده ش ده اس ت .با
محاسبه مقدار  PESQبه عنوان معيار ارزیابی بهسازي نمودارهاي نشان
دادهشده در شکل  9حاصل شده است.

شکل  :7مقدار معيار  PESQبراي مجموعه  testAاز  Aurora-2براي

PESQ

انواع  DDAبا اندازه وروديهاي مختلف.
2.47

2.43

2.44

2.43

2.41

2.43

2.46

2.50

2.48

2.50

2.53
2.31

با توجه به نتایج نشان داده شده در شکل  7مشاهده می شود که با
افزایش اندازه ورودي از  1فریم تا  5فریم همواره دقت به سازي افزایش
یافته اس ت اما از  5تا  11فریم تغييرات چندان محس وس نيس ت.
به عبارت دیگر یک ش بکه عص بی خودرمزگذار عميق کاهنده نویز به
تنهایی قادر به کاهش تاثيرات زمان بلند و زمان کوتاه به صورت همزمان
نيست.

STLT

ST

 -2-5بهسازي گفتار زمانبلند
براي  DDAکه ورودي آن مشابه بخش  3-3به صورت زمانبلند در نظر
گرفته ش ده باش د مقادیر مع يار  PESQبراي مجموعه تس ت  Aاز
 Aurora-2محاسبه شده است و در شکل  8نشان داده شده است.
با توجه به این نتایج مش اهده می ش ود که دقت بدس ت آمده براي
ميانگين داده هاي مجموعه تس ت  Aبرابر با مقدار  2/47اس ت که از
بهترین دقت بد ست آمده در حالت زمان کوتاه مبتنی بر نمودار شکل 7
یعنی  2/439بهتر است .بهعبارتی استفاده از اطالعات زمانبلند گفتاري
در بهسازي گفتار اثري مثبت داشته است.

2.62

2.47

2.71

2.9

2.31

Average

SNR0

PESQ

1.83

SNR5

SNR10

SNR15

SNR20

شکل  :8مقدار معيار  PESQبراي مجموعه  testAاز  Aurora-2در
نسبت آغشتگي به نويزهاي مختلف براي  DDAآموزش دادهشده با
ورودي زمانبلند.

Serial no. 94

128×9 128×11

128×7

128×5

128×3

128×1

SHORT TIME DDA INPUT SIZE

شکل  :9مقايسه مقدار ميانگين معيار  PESQدر مدل زمانکوتاه ()ST
و مدل دو مرحلهاي پيشنهادي ( )STLTبراي مجموعه  testAاز
 Aurora-2در انواع اندازه ورودي مدل زمانکوتاه مختلف.

با توجه به این نتایج بد ست آمده در شکل  9م شاهده می شود که
دقت مدل پيش نهادي دو مرحله اي بهس ازي زمان کوتاه با ورودي تک
فریم و س پس بهس ازي زمان بلند بيش ترین بهبود را در ميانگين معيار
 PESQایجاد نموده اس ت که نش ان دهنده موفقيت روش پيش نهادي
است.
همچنين ميزان بهبود ایجاد شده در را ستاي باز شنا سی گفتار نيز
مورد بررس ی قرار گرفته اس ت .بدین ص ورت که ابتدا س يگنال گفتار
نویزي توس ط مدل زمان کوتاه و مدل زمان بلند بهس ازي ش ده اس ت و
سپس از سيگنال بهسازيشده ویژگیهاي گفتاري استخراج شده است.
ویژگی هاي گفتاري ا ستخراج شده  13ویژگی کپ سترال ()MFCC
بدون در نظر گرفتن م شتقات اول و دوم ه ستند که جهت مقای سه بهتر
ميزان به سازي صورتگرفته تو سط شبکه ع صبی ،فرایند نرمال سازي
ميانگين کپسترال ( )CMNاعمال نشده ا ست .مقدار ضریب پيشتاکيد
 ،0/97از پنجره همينگ با طول  25ميلی ثانيه و شيفت فریم  10ميلی
ثانيه استفاده شده است.
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بازش ناس ی گفتار با آموزش مدل هاي بازش ناس ی توس ط دادگان
آموزشی چند حالته که بهسازي شدهاند صورت پذیرفته است .ميانگين
دقت بدس ت آمده براي مجموعه هاي تس ت  B ،Aو  Cدر انواع نویز و
ميزان آغشتگی به نویز  0تا  20دسيبل محاسبه شده است که در شکل
 10نشان داده شده است.

PESQ
DAE_STLT

Weiner

SS
3.2
3
2.8
2.6

ST

2.2

89.34

2

89.22

90.7

93.19

STLT

MFCC

2.4

1.8
1.6

78.4

81.15

82.91

82.1

81.86

)ACCURACY(%

1.4
1.2
SNR0

SNR5

SNR10

SNR15

SNR20

شکل  :11مقايسه بهبود ايجادشده توسط روش بهسازي دو مرحله اي
پيشنهادي مبتني بر  DDAبا روشهاي بهسازي تفاضل طيف و فيلتر
وينر.

TEST C

TEST B

TEST A

شکل  :10مقايسه ميانگين دقت بازشناسي گفتار بدون بهسازي
( ،)MFCCمدل زمانکوتاه( )STبا مدل پيشنهادي دو مرحلهاي()STLT
در انواع نويز سه مجموعه تست  B ،Aو  Cاز  Aurora-2و در ميزان
اغشتگي به نويز  0تا  20دسيبل.

با توجه به نتایج بد ست آمده در شکل  10م شخص ا ست که روش
پي شنهادي دو مرحلهاي بهبود بي شتري را جهت بازشناسی گفتار نسبت
به مدل زمانکوتاه ایجاد نموده ا ست .همچنين م شخص ا ست که دقت
باز شنا سی گفتار بد ست آمده در مجموعه دادههاي ت ست  Bو  Cتفاوت
زیادي با دقت بد ست آمده در مجموعه داده ت ست  Aدارند که دليل آن
را میتوان در تفاوت بين نوع نویزهاي آموزش داده شده و ا ستفاده شده
در مرحله بهس ازي دانس ت .چرا که نوع نویزهاي بکار رفته در مجموعه
داده تس ت  Aهمان نوع نویزهاي بکار رفته در آموزش اس ت ولی نوع
نویزهاي بکاررفته در مجوعه تست  Bو  Cمتفاوت است.
در نهایت به سازي انجام شده با روش پي شنهادي دو مرحلهاي با دو
تا از روش هاي رایج بهس ازي گفتار بنام روش تفاض ل طيفی و روش
فيلتر وینر مقای سه شده است که نتایج آن در شکل  11نشان داده شده
است.
روش فيلتر وینر ا ستفاده شده روش پي شنهاد شده تو سط آقاي S.
 Viahriو همکاران است که در سال  2016پي شنهاد شده است و شامل
پسپردازش بهسازي هارمونيک نيز میباشد [.]26
با توجه به نتایج بد ست آمده در شکل  11م شخص ا ست که دقت
روش پيش نهادي ( )DDA_STLTدر نس بت هاي اغش تگی به نویز باال
کامال از روشهاي رایج بهسازي گفتار مانند تفاضل طيفی ( )SSو فيلتر
وینر ( )Weinerبهتر بوده اس ت .در نس بت هاي اغش تگی به نویز پایين
نيز اختالف این روشها با هم اندک است.
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 -6نتيجهگيري و بحث
فراگيري نگا شت بين داده نویزي شده و داده تميز در به سازي دادگان
گفتاري و مقاومسازي روشهاي بازشناسی گفتار از اهميت بسيار باالیی
برخوردار ا ست که امروزه شبکه ع صبی عميق توانمندي خود را در ان
زمينه به اثبات رسانده است.
در این مقاله رو شی دو مرحله اي براي به سازي گفتار با ا ستفاده از
ش بکه خودرمزگذار عميق کاهنده نویز ارائه ش ده اس ت .در این روش
ابتدا ویژگی هاي طيفی س يگنال گفتار اس تخراج و توس ط ش بکه
خودرمزگذار عميق کاهنده نویز تاثيرات نویز از آن حذف خواهد ش د و
سپس سيگنال گفتار ا صلی با کمک طيف به سازي شده ساخته خواهد
شد.
در روش پي شنهادي در مرحله نخ ست به سازي زمان کوتاه را انجام
می دهد و سپس در مرحله دوم به سازي زمان بلند .به سازي زمان کوتاه
براي حذف تخر یب ایس تان نویز و بهس ازي زمان بلند براي حذف
تخریبهاي غيرایستان میتواند موثر باشد.
در این مقاله س عی ش ده اس ت تا با اس تفاده از کاهش تعداد
زیرباندهاي فرکانس ی در فواص ل زمانی بلند ،امکان اعمال ورودي هاي
زمان بلند براي ش بکه عص بی خودرمزگذار عميق کاهنده نویز فراهم
گردد .در آزمایشهاي انجامشده مشخص گردید که استفاده از اطالعات
زمانبلند گفتاري اثري مثبت بر بهسازي گفتار دارد.
نتایج آزمایشهاي انجام شده در این مقاله بر روي مجموعه دادگان
 Aurora-2نشان داده است که روش پيشنهادي میتواند از نظر بهسازي
گفتار و معيار  PESQنس بت به فيلتر وینر در ش رایط اغش تگی به نویز
باال به ميزان  0/3بهبود ایجاد کند و هم از نظر دقت بازشناسی خودکار
گفتار نس بت به ش بکه خودرمزگذار عميق کاهنده نویز با ورودي
زمانکوتاه حدود  %2بهبود ایجاد کند.
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