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     (DSP)پردازش سیگنال های دیجیتال نیاز: پیش

 

در این درس با پردازش های رایج بر روی سیگنال های صوت و گفتار آشنا می شوید. این پردازش ها در حوزه :  هدف

زمان ، فرکانس و کپستروم صورت می گیرند. نحوه استخراج  انواع ویژگی های مفید از روی سیگنال های صوت و  

پروژه ها انواع گفتار که در  قرار گرفته و نحوه طراحی  کاربرد وسیع دارند مورد بررسی  الگو  ی تحقیقاتی شناسایی 

طبقه بندهای رایج در این نوع پروژه ها ارائه خواهد شد. در نهایت کاربرد تکنیک های مطرح شده در چندین پروژه 

و جزئیات تکنیکی در این پروژه ها  شناسایی بیماری ها از روی سیگنال های گفتار، اصوات ریوی و قلبی مطرح شده  

 مورد بحث قرار می گیرند. 

 

درس مطالب  گفتار  یمعرف :  سرفصل  و  آکوست)  صوت  ف،  کیامواج  آکوست  یکیزیمشخصات   متناوب، ،  کی موج  امواج 

پ   رمتناوبیغ  عنوان  ،  دهیچیو  به  آکوست  کیگفتار  انسان  دیتول  ستمیس(،  کیموج  در  آناتوم  یولوژیزیف)  گفتار    ی و 

گفتار    گنالیس،  گفتار  دیدر ارتباط با اندام تول  یلوله صوت  لتریف کی،وا  یب/یو واکدار  یی چاکنا  یپالس ها،  گفتار  دیتول

صوت در   یکیزیف   یتهایکم،  عملکرد گوش انسان)  ادراک صوت و گفتار در انسان  ستمیس(،  در حوزه زمان و فرکانس

و فرکانس   (Pitch)  چیپ ،  صدا (Loudness) یبلند،  بل  یدس  اسیو مق (Intensity) شدت ی،  ادراک  یتهایبا کم  سهیمقا

بندی،  واج شناس  /یآواشناس)  گفتار  یواج شناس(،  گفتار  یو زمان   یفیپوش ط (Timbre) مبریت،  گفتار  هیپا   ی دسته 

انواع واکه ها و    یمعرف ،  در گفتار  یدتولیاثر هم،  زبان  های   گونههجا و  واج  فیتعر،  زبان  یانواع واکه ها و همخوان ها

ها فارس  یهمخوان  قابل    د یمف  یها   ی ژگیو ،  گفتار  گنالیس  یمدلساز)   گفتار  گنالیس  جیرا  یپردازشها(،  یزبان 

  ی و ب  یواکدار  ز یآنال،  و اسپکتروگرام گفتار  فیقابل استخراج از ط  د یمف  ی ها  یژگیو،  گفتار  ی زمان  گنالیاستخراج از س

،  یلوله صوت لتری و مدل ف LPC یاستخراج پارامترها، از گفتار هیفرکانس پا  ا ی چ یاستخراج پ  یانواع روشها، گفتار  یواک

  کپستروم و کاربرد آن در پردازش صوت و گفتار  لیتبد (،  گفتار  یاز رو  مریو ش  تریج  یک ینامید  یهایژگیاستخراج و

،  ( MFCC) مل  اسیکپستروم در مق  بیاستخراج ضرا،  Z و  فیدر حوزه ط  گنالیس  یکپستروم از رو  لیمحاسبه تبد)

  مناسب در حوزه پردازش صوت و گفتار  یبازشناس  ی مدل ها  یطراح(،  و مشتقات آن MFCC ییکاربرد بردار بازنما

بندها  یمعرف) پردازش صوت  NN   ،SVM یطبقه  استفاده در حوزه   و GMM  یآمار  یمدل ها  یمعرف،  و نحوه 

HMM ها  یماریب  یبرخ  صیپردازش گفتار جهت تشخ  یروش ها  ی معرف،  ه پردازش صوتو نحوه استفاده در حوز  ،

گفتار  یافسردگ  صیتشخ پردازش  از  استفاده  گفتار  نسونیپارک  صیتشخ،  با  پردازش  از  استفاده  انواع    ییشناسا،  با 

محل وقوع و نوع    ییشناسا،  با استفاده از پردازش گفتار  یشومیگفتار پرخ  ییشناسا،  گفتار  یاز رو  ندهیاحساسات گو

گفتار پردازش  از  استفاده  با  زبان  ر(،  لکنت  ر)  یوی اصوات  اصوات  آناتوم  یویارتباط  ف  یبا  انواع ،  آن  یولوژ ی زیو 

مختلف    یروشها،  یویر  یثبت چند کاناله صداها  ی روش ها،  یویر  ی صداها  یو اثرات آنها بر رو  یویر  ی هایناهنجار

  ی هایانواع ناهنجار،  آن  یولوژیزیو ف  یبا آناتوم  یارتباط اصوات قلب )  یاصوات قلب(،  یویپردازش چند کاناله اصوات ر

 (. یقلب  یها یماریب یی پردازش صوت در شناسا، یقلب یصداها یو اثرات آنها بر رو یقلب
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