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مدل پیشنهادي و پیاده سازي آن

ی براي تحقیق توسعه قابلیت به کار گیري مدل مخلوط گوس
ینمسئله تشخیص گفتار در حوزه مسائل یادگیري ماش

زهرا رضاپور و سروش عاملی : دانشجویان 
دکتر رشاد حسینی: استاد راهنما

تهراندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه 

نتایج مقدمه
تم هاي سیس. گفتار یکی از غریزي ترین اشکال ارتباط در بین جوامع بشري استزبان 

کیفیت . گفتاري زبانی اجازه می دهد تا مردم با ماشین ها به شکل طبیعی صحبت کنند
از یکی . داردگفتگو با زبان محاوره به شکل قابل توجهی بستگی به دقت تشخیص صوت

نال مسائلی که در پردازش صوت توجهات را به خود معطوف نموده است، مدلسازي سیگ
هایی روش جمله مدل هاي گاوسی، زنجیره مارکوف و مدل مخفی مارکوف از . است

قادیر مدل سیگنال سرراست است و تنها کافی ست مکه توسط آنها تشکیل هستند 
در مدل هاي آماري سعی در ایجاد مدل با استفاده از . پارامترهاي مدل تخمین زده شود

فرض اساسی در مدل هاي آماري این است که می توان . استخواص آماري سیگنال 
ان اخیر طی سالیدر . نمودخواص سیگنال را به شکل یک فرآیند تصادفی پارامتري مدل 

هر کدام از این روش ها مزایا و. روش هاي متفاوتی براي تشخیص صوت ارائه شده است
که مبناي است STCیکی از این روش ها، روش . معایب خاص خود را دارا می باشند

ر مدل عملکردي آن، به اشتراك گذاري تعدادي از پارامترها بین تابع هاي توزیع گوسی د
Mark)گیلزتوسط مارك 1998مخلوط گوسی است و در سال  Gales)ارائه شد  .

.عملکرد در این پایان نامه همین مدل استمبناي 
خیص مدل مخلوط گاوسی یک مدل پارامتري بسیار مؤثر در حوزه یادگیري ماشین و تش
...  کی و الگوست که براي مسائل مختلف در زمینه هاي متنوع از مهندسی، علوم پایه، پزش

ده در تعداد مؤلفه هاي به کار رفته در مدل مخلوط یکی از عوامل تعیین کنن. بکار می رود
یک عامل مهم دیگر، نوع ماتریس  . میزان انعطاف پذیري و قدرت بیانی  آن است

کوواریانس مؤلفه ها است زیرا هم شکل آن ها را مشخص می کند و هم بخش عمده اي از 
یاد و معموالً مدل نمی تواند هم تعداد مؤلفه  خیلی ز. کل پارامترهاي مدل را در بر می گیرد

ی این محدودیت از آن جا ناش. هم ماتریس هاي کوواریانس با درجه آزادي باال داشته باشد
اشت می شود که در چنین حالتی مدل مخلوط گاوسی تعداد بسیار زیادي پارامتر خواهد د

ر این، تعداد عالوه ب. بگونه اي که فرآیند یادگیري و تخمین پارامتر با مشکل مواجه می شود
هنگامی که بعد داده ها زیاد. زیاد پارامتر ممکن است موجب بیش برازش در مدل شود

وان مدل این پدیده باعث می شود که نت. باشد، مشکالت یادگیري تشدید نیز خواهد شد
د به کار مخلوط گاوسی را براي بسیاري از کاربردها که نیاز به یک مدل مقیاس بزرگ دارن

ه  و تعداد یک راه حل براي اینکه بتوانیم یک مدل مخلوط گاوسی با تعداد زیاد مؤلف. برد
ین روش ها مبناي اصلی ا. پارامتر کم داشته باشیم، به کارگیري روش هاي تنظیم مدل است
.  اعمال یک نظم مشخص و تعریف شده بر روي ساختار مدل است

ماتریس هايومؤلفهزیادتعدادباگاوسیمخلوطیکمی توانتنظیم،روشعنوانبه
يبراساده اي،تنظیمچنینکهاستجالب.نمودتعریفقطريمانندسادهکوواریانس
سوال.استنمودهایجادمخلوطمدلعملکرددرتوجهیقابلبهبودمختلف،کاربردهاي

مجموعهکدادتوسعهمدلتنظیمروشیکمی توانآیاکهاستاینمی آیدپیشکهاساسی
عیندروشودمحققمؤلفهزیادتعدادبه کارگیريامکانتاباشدکمآنپارامترهايتعداد
ویريیادگقابلیتکهبه گونه اينگرددمحدودخیلیکوواریانسماتریس هايساختارحال
رمولف.استسوالاینپاسخهاپارامترگذارياشتراكبه.شودحفظآنعملکردبودنمؤثر
:میباشد)1(رابطهمطابقگاوسیمخلوطمدلکلی

=)      1(رابطه  ∑ ℵ ( ; ,Σ )
Σوومیباشددادهکردنمدلبراياستفادهموردهايگاوسیتعدادkرابطه،ایندر
مدلکلهايپارامتر.میباشندگاوسیهربهمربوطکواریانسماتریسومیانگینترتیببه

:استشدهدادهنمایش)2(يرابطهدر)(گاوسیمخلوط
=)2(رابطه {{ } ,{ } ,{Σ } }

براياستگاوسیهايمولفهتعدادkودادهابعادتعدادnحالیکهدرهاپارامتراینتعداد
واضحکههمانطور.استشدهاوردهزیرجدولدرپیشنهاديمدلحالتوکلیحالتدو

..یابدمیکاهشپیشنهاديدرمدلتوجهیقابلبطورهاپارامترتعداداست

نسخه . شده استاستفاده vystadial_enدر این پروژه از مجموعه داده ي 
ل انگلیسی آن تشکیل شده از تماس هاي ضبط شده بین انسان ها راجع به مح

گویش در این تماس ها . مناسب براي شام خوردن در شهر و به زبان محاوره است
:اطالعات تکمیلی در جدول زیر نشان داده شده است. آمریکایی است

جمع بندي
رین و در این پروژه مطالعه و بررسی کامل بر روي مدل مخلوط گوسی که یکی از پرکاربردت

ده براي این کار کارهاي انجام ش. قویترین مدل ها براي یادگیري ماشین است، انجام گردید
گفتار اخیر مطالعه و بررسی شد و با توجه به اینکه استفاده از این مدل در مسائل تشخیص
لی را قابلیت بهبود را دارا بود، مدل جدید پیشنهادي پیاده سازي شد تا ضعف مدل هاي قب

این اساس بر STCمدل . جبران کند و عملیات تشخیص گفتار را کاراتر و سریع تر نماید
. ذارداستوار است که پارامترهاي مدل مخلوط گوسی را بین همه ي گوسی ها به اشتراك بگ

ده با این تفاوت که در مدل پیشنهادي پیاده سازي ش. این ایده اساس این پایان نامه است
اي با توجه به مدل هکه استتوسط ما، بهبودهایی بر روي روش بهینه سازي آن اعمال شده 

ه این علی رغم درحال توسعه بودن، نتایج نشان میدهد ک. مشابه داراي نقاط قوت بارزي است
د مدل قابلیت تبدیل شدن به یک مدل جامع و فراگیر را پس از کامل شدن توسعه خواه

نوآوري این مدل در واقع شیوه برخورد با مسئله و طریقه به روزرسانی متغیرها و. داشت
محدودیت هایی که در این پروژه موجود بود، نحوه پیاده سازي. کاهش تعداد پارامترها است

کلدي بوده که باعث شد که با به اشتراك گذاري پارامترها بین مدل هاي مخلوط، از مدل
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نظر در ) WER(تشخیص معیار ارزیابی مورد استفاده در این پروژه ، نرخ خطاي 
داده این شاخص بر اساس نسبت تعداد رخداد هاي غلط تشخیص. گرفته شده است 

.شده به تعداد کل رخداد ها تعریف می شود
سازي دقت شود که این پیاده. پس از پیاده سازي الگوریتم، نتایج زیر حاصل شد

یق نسخه اولیه از پیاده سازي است و این الگوریتم هنوز هم در حال توسعه و تحق
.است

ترها پیاده سازي، بنا به توصیه هاي انجام شده، به جاي به اشتراك گذاري پارامدر 
ه در هر مدل مخلوط، پارامترها بین تمام مدل هاي مخلوط به اشتراك گذاشته شد

.هنوز نقص هایی دارد که در حال رفع هستنداز طرفی مدل .است


