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 :  زمین جنگجو   XXIنیروی 

 گفتار  یصبه تشخ یستمس یکردرو

 

 خالصه

اتصالبه عنوان    " گفتار"   تشخیص برنامه ها  خط  پ  یم   دیده  پیوستهبه طور    ید جد   یکاربر در  با   ینا  یشرفتشود. 

د. برقرار کننارتباط  ،  حاصل از آنها  ها و اطالعات  ینبا ماش فراهم می شود تا  انسان    یبرا  یدیجد   یهاروش   ی،تکنولوژ 

  زیادی   یچالش ها  هنوز  ده است. اگر چهتر کر یکنزد   خود  به انتظاراترا  کاربران    ،هااز حوزه  یاریدر بس  انجام این کار

  یستم به در نظر گرفتن استقرار آن در س   یازن  تکامل یافته سطح  یک  گفتار به    یص تشخولی  وجود دارد،    ی فناوردر مورد  

  یت آمیزموفق  ی به اجرا  هایی بحث می کنیم که ما را یستمما درباره س   یب ترت  یندارد. به ا  یچیده پ  ی ها  یط ها و مح

 .نزدیک می کند زمین جنگجو  XXIبرنامه نیروی  گفتار   یصتشخ

مورد   در  م   این در    یستم س   یکنترل صدا  اجزای ما  بحث  با .  یمکن  ی برنامه  مرتبط    ینان، اطم  یت قابل  نیازمندی های 

جنبه    یحمورد توجه قرار گرفته است. ما به طور صربه طور کامل در این بخش    یمحاسبات  چیدهیو مسائل پ  یصتشخ

  یپوشش م را    اقعیکاربرد و  یپارامترها  آشکار شدن کاربر و خط اتصال  یروبر  آنها    یرو نحوه تاث  یستم س   مختلف  یها

  یابیو ارز  یریمگ  ی گفتار در نظر م  یص تشخ  یبرارا    ی ا  جمله  بر چند   ی مبتن  ی طبقه بند   یک  اجرای  یت، . در نهایمده

 . یمده  ی ارائه م  ، خاص اطالعاتی  یگاهپاحوزه را در   یستمس  یینهاعملکرد 
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 مقدمه . 1

مبارزه با    یستمس   یک   یجاد توسعه و ا  ی ارتش برا  ی برنامه انقالب،  ( EMD)زمین جنگجو    یمهندس ساختار  برنامه توسعه  

کامالا  ا  متحد   سربازان  فن  یستم س   یناست.  اثربخش  ی برا  یشرفته پ   یها   یور ااز  قابل  یر نظ   یب  ی ارائه  ارائه  بهبود    یتبا 

  یشب استفاده م   یاروز    یشتر در طولب  یاهداف در محدوده ها  دن کر  یربه دست آوردن، قرار دادن و درگ  یی،شناسا

ا به م  منفردسرباز    یک  یستمس   ینکند.    ی ات بهتر و آگاهارتباط  باعث بهبود  تا  می فرستد   یجیتالیجنگ د   یدانرا 

 . شود یتی موقع

  برنامه به    یشرفتهپ  ی ورافن  ارتقای میدان  باعث سرعت  است که این    ،XXIنیروی جنگجویان زمینی    برنامه  از  هدف

EMD  جنگجویان  مبارزه  یها  یستمس   ی برا  یجهان  یتکنولوژ  یتمز   کننده  ینتضمبرنامه،    ین. ا مبارزه زمینی شود  

 است.  پیاده 

صدا اجزای    یستمس  زمینی    یروی ن  ،(SVC)  یستمس   یکنترل  سخنران    یک   XXIجنگنده   ازسرب  ی برارا  رابط 

روش    یک را با    پیادهاست که سرباز    ین ا  هدفکند.    ی فراهم م  EMD Land Warriorموجود از برنامه    یوتریکامپ

 دهد.  یان م را نش  SVCمفهوم  1شکل  ، هدایت کند.بسته و چشم بسته در سیستم دست  یکارآمد از کنترل ها

. شناخت می شودعملکرد    یزچالش برانگ   نیازمندی های منجر به استخراج    ، مبارزه  یط گفتار در مح  یص استفاده از تشخ

،  ین. عالوه بر اصدای مخالف شود  ینِدناخوشا  یط سطوح عملکرد در شراباعث حفظ    ید ( باOOV)   خروجی  و واژگان

 یت موقع  ی و سطوح باال برا  یمخف  یاتعمل  رایسطوح کم ب )  یصوت  یاز سطوح صدا  یگسترده ا  یف به ط  ید با  سیستم

  اثر لومپارد آنچنان که اغلب با  است،    اجرای برنامه   ی براموجود    دیگر   ی نگران  ، پاسخ دهد. استرس صدا  (پر سر و صدا  یها

را    یستم س   یباشند تا باتر  مناسبیایی  کار  ، داراییمحاسبات  از لحاظ  ید ها بایتمالگور  یت،. در نهامی باشد مواجه    (1)

 .یرند کوچک باشند تا بتوانند در حافظه موجود قرار گ کافی به اندازه  ید با ،ای  کلمه  ید، و مدل هانکن یه تخل

  میدان   یصتشخ  یتممورد بحث قرار گرفته است. ساختار الگور  2کاربر در بخش    خط اتصالو    ی کل  یستمس   یطراح

،  5و    4داده شده است. در بخش    یحتوض  3است، در بخش    ی ا   چندجمله  یطبقه بند   یکگفتار، که بر اساس    یواقع
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رفته است. در  مورد بحث قرار گ  اژگان انکار و یرقابلاسترس زا و غ یاستحکام سر و صدا، سخنران  ی فنراه حل مشکالت 

 ارائه شده است.  6در بخش  یینها یستمس   یجو نتا یاعتبارسنج یت،نها

 

 طراحی سیستم و رابط کاربر . 2

دهد   ی سالح خود فشار م  ی دکمه را رو  یک  ،نشان داده شده است. سرباز  2در شکل  SVC  یهپا  ی اجزا  بلوکی  نمودار

توسط  ن صحبت کردن، فرمان سخن گفت ی نزدیک به لغو سر و صدا ن ویکروفم یک کند.   ییشناساشروع به  یستمتا س 

A / D  ی یوتر کامپسرباز  توسط    ،او  و پاسخ مناسب  کاربرگفتار    ندهایی کنشناس   هاییند . فراکند   یرا ضبط م   یجیتالید  

   شود. یم اجرا

از    ،جزء . هر  شودنسبت داده می    SVC  اجرایو    ی به طراح  ها  یستمس   یکرد رو  هب   ،گفتار  یصاستقرار موفق در تشخ

کاربران    ی و برا  برنامه   ینبه حداکثر رساندن عملکرد ا  یبرا  یکدیگر با    ی همکار  ی برا   ییانپا  ی رابط کاربر تا طبقه بند 

 شده است. یطراح ،هدف

زنده    یناتدر تمر  یکاربر و مشارکت واقع  ی مطالعات گسترده تجرب  یقاز طر  ،یکاربر و صحت استفاده واقع  یط درک مح

  یطی مح  یط شرا  یز رابط کاربر و ن  می توان جزئیاتی ازشده،    ی جمع آور   ی . بر اساس داده هاید آ  ی( به دست م یگران)و د

 . ، استخراج نمودکنند عمل  ید گفتار با یص تشخ  یها یتممورد انتظار که در آن الگور

وجود دارد.    یارگفتار است. دو مع  یصتشختمرکز بر روش شروع موتور    ،مسائل مربوط به رابط کاربر   یناز مهمتر  یکی

  ،یدیکل  اتبر کلم  یمبتن   یستمس   یک ا برآورده کند.  او ر  انتظارات  ید با  یستم باشد و دقت س نشده  محاصره    ید سرباز با

به طور    ید با  یدی کلمه کل   یتمالگور   اینکه   . اول می باشد   شخصدو نقص م  ی ، اما دارا می شود  آزاد  کامالا   یاتعملباعث  

فرمان   یص تشخ  یا درج و    یبه خطاها  یستمی س   ینچن  ، دوم اینکهشود.    ی م  ی باتر  یه شود، که باعث تخل  مداوم اجرا

 است. نیاز مورد   "دادن برای صحبت کردنفشار "  خط اتصال یکمسائل،  ینحل ا ی است. براحساس دروغ 

  یص تشخ  یبه راحتتا    داردبستگی  سربازان    ییتوانا  بهمحل دکمه    ،" دادن برای صحبت کردنفشار  "  خط اتصال  یبرا

به وضوح  .  وجود دارد  یشرفتهسالح پ  یک دکمه به    یک شامل افزودن    یشنهادی پ  ینه گز  ین. چند به کار کند شروع    و  ه ادد
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سرباز   یه،گفتار به عنوان رابط اول یصو استفاده از تشخدکمه    گیریقرار  یببا استفاده از ترکداده شده است که    اننش

سرباز با استفاده    یکبا    را  سرباز با استفاده از رابط گفتار )سمت چپ(  یک  3دهد. شکل    یشخود را افزا  ییتواند کارآ  یم

سالح   ی هر دو دست خود را بر رو ،SVCکند. سرباز با استفاده از   ی م یسه )راست( مقا یدستگاه اشاره گر سنت  یکاز 

سالح  با  سرباز  با دستکاری موس،    ،یگرددر روش  که    صورتی د، در  شو   یم   سرباز  ز تمرک  می دارد که باعث کاهش نگه  

 . به زمین اشاره می کند خود 

گفتار   یصتشخ  ی ها  یتمانتخاب الگور  روی   بر  نیز   و استحکام  یمصرف انرژ   ی ها  یترابط کاربر، محدود  یتعالوه بر اهم

ارائه کارا3گذارد )بخش    یم  یرمزبور تاث ن  یی (. به منظور  افزار به طور کل   یاز، مورد    یارهایمع  یکل  یستمبا س   ینرم 

ناسازگار  ی ها  یط مح به    یکپارچه می شود تاخاص    یطراح رد    ین(، و همچن4)بخش    زا   استرس   ی و سخنران  شلوغ 

 کند.  یدگی ( رس 5)بخش  OOV  سر و صدا یحصح

 

 کنترل صدای سیستم   مفهوم(  1شکل 

 

 شده  یساختار طبقه بند . 3

د. به طور  گیر  ی مقرار  استفاده  مورد  گفتار    یص حل مشکل تشخ  ی برا   زیادی   یطبقه بند   ی در حال حاضر روش ها

مارکوف    ی مدل مخف  سخنرانان استفاده می شود؛ محبوب ترین رویکرد،   نطق های آماری برای مدل سازی  از روش   ،یسنت

(HMMاست. اخ )عملکرد    ینمشکل اعمال شده است. به منظور ارائه بهتر  ینا  یبرا  مختلفی  یطبقه بند   یروشها  ، یراا
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برا   ی شامل داده ها  این عملکردهاگفتار،    یص تشخ  ی ها  یستم س   یبرا آموزش هستند.  از کالس در مرحله    ی خارج 

SVC ، شود.  یاجرا م ی چند جمله ا ی بر اساس طبقه بند  یکردرو  یک 

مجزا وارد  تابع    یک، به  x1 ... xM  یژگیو  بردارهاینشان داده شده است.    4ما در شکل    ی طبقه بند   یساختار اصل

 یند. اگرد  ی م  ، محاسبه یک امتیاز  ید تول  ی براها  Mبه صورت میانگین همه    ی سپس خروج  (، وwtp (x)می شوند )

  ،یاحتمال   ی به عنوان ژنراتورها  یمصنوع   ی عصب  ی است که در آن شبکه ها  یبی روابط ترک   رویکردهای  به   یه شب  ی استراتژ

 . (2)  یرند گ ی قرار م فاده مورد است

 کند:  ی استفاده م یا  چندجمله یص تابع تشخ  یکما از   ی الگو یطبقه بند 

 
  یک ،  (p(x))   مخصوص است. بخش دوم  برای رده های ،  (w)   مدل  متشکل از دو بخش است. بخش اول  یصی، تابع تشخ

تک    یط بر شرا  یمبتن  ،بردار  ینساخته شده است. ا  xبردار    ی ورود   یژگیاست که از و  یا   بر چند جمله  یبردار مبتن 

  یهاز عناصر پا   یخط  یب ترک  یک  ه،شد   جداتابع    یخروج  ین،است. بنابرا  یورود   یها  یژگیاز و  Kتا درجه    جمله ای

 است. ی ا چند جمله

  یابیارز  یچیدگیپ، توسط  سربازان  یستمبار س   مهم می باشد.  ، سخنران  تشخیص  یرابامتیاز دادن به کارایی محاسبات  

ساده    توان به صورت   یم  را  یده   امتیازباشد،    ی منوابسته به شاخص قاب    wکه    ییشود. از آنجا  یم   یینتع  تابع مجزا

 : نوشت یر زبه صورت 

 
  یمحصول درون   یکبا محاسبه    ، نمره   یابیمحاسبه شده است، و هر ارز  ینشان دهنده گفتار ورود منفرد،  بردار    یکتنها  

می    w، طول  Nmodelاست که در آن،    2Nmodel-1شامل    (FLOPS)  نقطه شناور   یات. تعداد عملمی باشد برابر  

  باشد.



6 

 

  1631است که تنها منجر به    816  معادل  طول  ،W(،  k=3چند جمله ای ) و گسترش    یژگی و  15  یبرا  ین،بنابرا

FLOPS    این روابط   . شرح مفصل می شودنقطه شناور    یشنما  ی برا  بایت  3264در هر امتیاز کلمه، و یک اندازه مدل 

 داده شده است.( توضیح 3)  در

 
 ( دیاگرام بلوکی کنترل صدای سیستم 2شکل 

 

 آزمایش خط اتصال کاربر(  3شکل 

 

 سخنرانی پر صدا و استرس زا  . 4

  ی مربوط به سر و صدا  یشود، داده ها  ی انجام م  پیادهسرباز    ی به طور قابل اعتماد برا  SVC  ینکه از ا  یناناطم  یبرا

  یلهوس آتش  د. منابع قابل توجه سر و صدا عبارتند از  گیر   یمقرار    یابیارزمورد    طبیعی  سوزی  آتش  یناتخاص از تمر

درک  باعث    ، (NOISEX-92داده    یگاهمشابه از پا  صداداده ها )و اطالعات سر و    ینا  یلو تحل  یه. تجزاسلحهو    یه نقل
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ثابت با   یمهن  صورتبه    یخودرو معمول  صدای.  شود  ی م  یواقع  یوهای در سنارقابل استفاده    یخاص  یفی ط   یها  یژگی و

 پرتاب کننده است.به صورت  عمدتاا ح ها،شود. آتش سال  ی مشخص مکم عبور   یفط

در این روش را مشخص کنند.   یستم س   ی شود تا بتوانند پاسخ کل  ی انجام م  یکروفنم  ینبا چند   ی صوت  یش آزما  ینچند 

 یند. اولده  ی مقرار    یشآزمامورد  سر و صدا را    ،یکروفونشود و دو م  یاستفاده م   یهبه عنوان پا  ، مبدل واکنش  یکاز  

  ی ارتباط  یکروفونم  کهاست    "Electret Gentex" عنصر    ،یگرد  یکی  یم؛تجربه داردر آن مورد  است که ما    "یاآندر"آن  

 .می باشد  Land Drive EMD یستم مورد استفاده در س 

  با شود، هر دو    ی با استفاده از بلندگو پخش و ضبط م  ی ا  و تفنگ ساچمه  یه نقل  یله وس   یاز سر و صدا که    یی نمونه ها

  یژگیو  باعث ایجاد   ضبط شده  یها  ی سخنران  یل و تحل  یهکنند. تجز  یصحبت م با او    یو با دستورات فرد سرباز  خود  

(  IFIRحدود )انفجار م یلترف یکداده ها،  ایند. از شو  یم یکروفونو دور از م  یدانبه م یکنزد یپاسخ ها یفیط یها

 شده است.  یطراح یغالب در منابع صوت یینپا یفرکانس ها از بین بردن یشده برا  یکپارچه

  اب  ه باش)م  یف در ط  جابجایی  یک  ، آن  مشخصه غالب   که  ( 1)   اثر لومپارد است   ،استرس زا  ی سخنران  ی برا  یاصل  ینگران

  انحراف  یو نرمال ساز  cepstral   (CMS)  یقتفر  یانگینم از    ی،ناهنجار  ینجبران ا  ی. برااست(  عدم انطباق کانال

 نشان داده شده است. 1در جدول  SUSAS   (4 )داده  یگاه پا یجشود. نتا یاستفاده م

 

 ( ساختار طبقه بندی 4شکل 
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 : پرسش( Ques: لومبارد،  Lom)  SUSAS( عملکرد تشخیص استرس زا برای پایگاه داده 1جدول 

 استرس زا )مستقل از سخنران( حوزه سخنرانی  شرایط 
 C50 C70 Lom مسابقه  شفاف  خشمگین  با صدای بلند  م نر سریع  آرام 

 %69 %78 %81 %78 %80 %56 %61 %77 %79 %77 بدون جبران خسارت 

CMS    وVar. Norm 81% 81% 83% 74% 70% 86% 82% 87% 87% 81% 

 

 ه واژ  رد کردن خارج از. 5

پر سر   یط در شرابه خوبی  تشخیص شود،  کاهش عملکرد  باعث    یبه طور قابل توجه  ینکهبدون ا  ید با  OOVرد    یکردرو

  .می باشد  ی نگرانمحل   ،یرو مسائل مربوط به زمان تاخ یمحاسبات  یچیدگیپ "حافظه" ین،و صدا انجام شود. عالوه بر ا

از مدل    یادیبا تعداد ز  یژگی و  یاست که فضا   ینا  یدهارائه شده است. ا  2در جدول    ردهخارج از    کردن  رد  یتمالگور

و مناطق    کرده  یعرا تسر  رده   ی ها  اطراف مدل  یعدارد که توز  یلتماعملکرد    ین( پر شود. اباطله )  ردهخارج از    یها

آستانه    زیعرد ابهام است، اما به تو   یارهایمعموضوع مشابه با    ینمشخص کند. ا  رده مناطق درون    ینرا ب  ردهخارج از  

 .یستوابسته ن ها 

  ض اغما  ینشود. ا  ی ناسازگار استفاده م  یط در شرا  ی ورود   یها  یژگی و  ییراتتغ   اعطای   یبرا  "رتبه چشم پوشی از  "از یک  

   . ، اجازه می دهد تا در سیستم وارد شوداشتباه  ید تول رد کردن    بدون   ، درون رده  یژگی و   یبردارها  های متغیر آماربه    رتبه 

  یمحاسبات  ینه و تنها هز  ، ندارد  باطله   ی مدل ها   ی ساز  یره ذخ  یبرا   ی به حافظه اضاف  یاز ن  کردن،   رد   یار مع  ین، اSVC  یبرا

  یرمجموعه، هر ز  ی شده است. برا  یم مجموعه ها )منوها( تقس  یر برنامه به ز  ینا.باطله الزم استنمرات    ید تول   ی برا  ،حداقل

  باطله  ی مدل ها  ی برا  ی به حافظه اضاف  یاز ن  ،ساختار  ینشود. ا  ی استفاده م  باطله  ی ها  ردهبه عنوان    یرفعالواژگان غ

ب  مشخص از  آنجائ  یم   ین را  از  که برد.  گیری   ی  تشخ  امتیاز  سادگ  یصی تابع  هز  درونی محصول    یک   ی به    ینه است، 

  است. یزناچ یه،اول یژگیبا استخراج و یسه در مقا  یورود  کلمههر  یتمام مدل ها برا  امتیازدهیمحاسبات اضافه شده 

  ی تر از روش ها  یقو  دهد که اساساا  ینشان م  آنها  قرار گرفته و عملکرد  یشبه طور گسترده مورد آزما  ،یکتکن  ینا

 .ینید را بب( 5) و مشخصات عملکرد آن   یتمالگور توصیف کامل ی. برامی باشد آستانه استاندارد 
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 خارج شده  ( الگوریتم رد واژگان 2جدول 

 له تولید نمرات برای همه مدل های در رده و باط 1

 ( 1مرتب سازی نمرات به طوری که باالترین امتیاز، یک است )رتبه =   2

 * wپیدا کردن باالترین نمره مدل در کالس،   3

 از فهرست نمره مرتب شده حذف شود  (* w) از همگرایی این مدل 4

 را در لیست نمره مرتب شده بدست آورید (* w) برای این مدل   rرتبه کلی،   5

به عنوان رده شناخته شده است؛ در غیر این صورت ورودی   * w است، پس خروجی R ، کمتر یا برابر تحمل رتبه  rاگر این رتبه،  6

 را رد کنید

 

 اعتبارسنجی  . 6

  امری شامل عبارات    ،موضوع   نی . ای دهیمدامنه انجام مجداگانه  خاص    اتکلم  یگاهپا  یخود را بر رو   یش هایما آزما

منحصر به فرد    هت واژعبار  131. در مجموع  یرند گ  یمورد استفاده قرار م  ییوتر کامپسرباز  کنترل    یکوتاه است که برا

  های اطالعاتی  دادهقرار دارند.    35تا    2  حدود   ر شوند که د  ی م   یم )محدوده( تقس  مجموعه  یرز  27وجود دارد که به  

  یجمع آور   یتیب  16و    هرتز  یلوک  11.025  ی تک جمله ایبردار نه  با نرخ نمو  Gentex  یکروفون با استفاده از م  ،یگاهپا

  ی تکرار م   ، کلمات رادستور  با یکبار    کدام فقط یکاست که هر    مرد سرباز    100شامل    یشود. مجموعه آموزش   یم

کنند. سخنرانان در مجموعه    یتکرار مبار    یک مشابه را    تاست که دستورا  مرد سرباز    66شامل    آزمایشی کنند. مجموعه  

 از لهجه ها هستند.  یگسترده ا   یفط ی ، و دارابوده یزمتما آزمایشی و  ی آموزش  یها

 یچبه ه  یاصلگفتار  ضبط    یعنیسازگار است )  یط شرا  دارایکه  ،  آرام  یط شود. مح  یانجام م  یط چهار مح  درها    یشآزما

دهند. آنها با مخلوط کردن سر و    ی پر سر و صدا را نشان م  ی معمول  یط شرا  یگر،د  یط وجه اصالح نشده است(. سه مح

  بدون تغییر  یآموزش   سخنران  نطق  ؛ شوند   یم  اختهس   آزمایش  سخنران  نطقتنها با    NOISEX-92داده    یگاهصدا از پا

صدا در  به  یگنالس  یشود. نسبت ها یو منابع تفنگ استفاده م   m109سر و صدا از پلنگ، برای ایجاد ماند.   یم یباق

 آمده است. 3در جدول  ، عبارات آزمون

جزیه  ت مورد    یه ثان  یلی م  30  یم هایاز فررا با استفاده    یسخنران  ین شده است. ما ا  اجرا   ،یبعد   سه   ی جمله ا   چند   یستمس 

  یم فر  100با    Hammingپنجره    یکو  ادامه می یابد    IFIR  یلتر به دنبال ف  میانگین. حذف  یمده  ی مقرار    یل حلو ت
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  cepstral  ر پارامت  14  ،و سپس  یم کن  یاستفاده م  LPدوازدهمین دستور    یل و تحل  یه شود. ما از تجز  ی انجام م  یهدر ثان

  یر غ ی ها یم مربوط به فر  یژگی و  ی بردارها ؛ شود ی انجام م یمفر  ی با استفاده از انرژ Endpointing.  یمکن ی م ید را تول

  ی سخنران  یها یژگی وجبران و واریانس، برای   cepstralنرمال سازی حذف میانگین  د.شو ی م، کنار گذاشته سخنران

اضافه    یژگیو  15مجموع    یبرا  i / Nframes،  زمان نرمال شده  یژگی ک وی  ین،شود. عالوه بر ا  ی اعمال م  زا  استرس 

 شوند. یوارد م  یستم به س  ،حاصل یبردارها ،یجه شده است. در نت

  5فعال شده است( در شکل    OOV)با رد    یص . دقت تشخیردگ یقرار م  یابیمورد ارز  ،موضوع  27از    یکعملکرد هر  

  یاهش سر و صدا باعث ک  یعملکرد به طور قابل توجهاین  است که    موضوع جالب این حقیقت نشان داده شده است.  

 .  می شود رضاح

- )نفس، لب   ی جعل  ی ورود  3غت نامه( و  ل  ر از عبارات د  یزعبارت )متما  118خارج از واژگان شامل    های   داده   یگاهپا

 .  گردید  ی جمع آور ،رح داده شد مشابه آنچه که در باال ش  ی ا یوهها به ش  یو سرفه( است. تمام سخنران یستگ خ

  در  OOVکه رد    ینیم ب  ی(، و ما م6)شکل    یرد،گ  یقرار م  ی مورد بررس   ینه زم  27از    یک هر    یباز هم، عملکرد برا 

 است. یقو  ،اپر سر و صد  یط شرا

 برای عبارت های آزمایشی   SNRs( میانگین 3جدول 

 dB  33 آرام 

 dB  14 پلنگ

M109 13  dB 

 dB  28 تفنگ 

 

 

 ( عملکرد تشخیص سخنرانی برای همه موضوعات.5شکل 
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 برای همه موضوعات یخارج( عملکرد رد واژگان  6شکل 

 

 یری گ یجهنت . 7

است که کاربران    ین. مهمتر از همه اید آ  یها به دست م  یستمس   یکردرو  یقگفتار از طر  یصتشخ  یموفق رابط ها  اجرای

را به طور کامل ضبط کنند.   یستماستفاده از س   یانتظارات خود و پارامترها  می توانند   یطراح  یند بار در فرآ  یناول  یبرا

گرفته  در نظر    ید جد   یها  یط ها و مح  حوزه   خصوصی در  کردن  حل  ی استاندارد برا  به عنوان تمرین  ید با  موضوع  ینا

 .شود
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