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Introduction: Speech is the most effective way to exchange information. In a speech, a speaker’s voice
carries additional information other than the words and grammar content of the speech, i.e., age, gender,
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and emotional state. Many studies have been conducted with various approaches to the emotional con-
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Methods: The input data is the Berlin Emotional Speech Database consisting of seven emotional states,

tent of speech. These studies show that emotion content in speech has a dynamic nature. The dynamics
of speech make it difficult to extract the emotion hidden in a speech. This study aimed to evaluate the
implicit emotion in a message through emotional speech processing by applying the Mel-Frequency
Cepstral Coefficient (MFCC) and Short-Time Fourier Transform (STFT) features.

anger, boredom, disgust, anxiety/fear, happiness, sadness, and neutral version. MATLAB software is used
to input audio files of the database. Next, the MFCC and STFT features are extracted. Feature vectors for
each method are calculated based on seven statistical values, i.e. minimum, maximum, mean, standard
deviation, median, skewness, and kurtosis. Then, they are used as an input to an Artificial Neural Network.

Email: Setayesh@aut.ac.ir

Finally, the recognition of emotional states is done by training functions based on different algorithms.
Results: The results revealed that the average and accuracy of emotional states recognized using STFT
features are better and more robust than MFCC features. Also, emotional states of anger and sadness
have a higher rate of recognition, among other emotions.
Conclusion: STFT features showed to be better than MFCC features to extract implicit emotion in speech.
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ارزیابی هیجان ضمن پیام از طریق پردازش گفتار هیجانی مبتنی بر استفاده از
ویژگیهای  MFCCو STFT

مهسا روانبخش ،1سعید ستایشی
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 ،میر محسن پدرام ،3آزاده میرزائی
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 .دانشجوی دکتری زبان شناسی شناختی ،موسسه آموزش عالی علومشناختی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه مهندسی هستهای ،دانشکده فیزیک و انرژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 .3دانشیار گروه مهندسی الکترونیک و کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .4استادیار گروه زبانشناسی ،دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

دریافت1398/02/08 :

اصالح نهایی1398/09/10 :

پذیرش1398/09/19 :
واژه های کلیدی
گفتار هیجانی

چکیده
مقدمه :گفتار مؤثرترین ابزاری است که انسانها ب رای انتقال اطالعات از آن استفاده م یکنند .گوینده در خالل گفتار
خویش عالوه بر واژگان و دستور زبان اطالعاتی همچون سن ،جنسیت و حالت هیجانی خود را منتقل م یکند .پژوهشهای
ف راوانی با رویکردهای گوناگون پی رامون هیجان در گفتار هیجانی انجام شده است .این پژوهشها نشان م یدهند که
کم ی هیجان در گفتار
هیجان ضمن پیام در گفتار هیجانی از طبیعتی پویا برخودار م یباشد .این پویایی ،مطالعه ّ

بازشناسی هیجان

هیجانی را با دشواری هم راه م یسازد .این پژوهش به ارزیابی هیجان ضمن پیام از طریق پردازش گفتار هیجانی با استفاده

تبدیل فوریه کوتاه مدت

از ویژگ یهای ض رایب کپست رال فرکانس مِل ( )MFCCو تبدیل فوریه زمان کوتاه ( )STFTپرداخت.

ضرایب کپسترال فرکانس مل

روش کار :دادههای ورودی ،پایگاهداده استاندارد گفتار هیجانی  Berlinشامل هفت حالت هیجانی خشم ،کسلی ،انزجار،

یپردازش گفتار هیجانی
نویسنده مسئول
سعید ستایشی ،دانشیار گروه مهندسی
هستهای ،دانشکده فیزیک و انرژی ،دانشگاه
صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
ایمیلSetayesh@aut.ac.ir :

ترس ،شادی ،غم و حالت خنثی م یباشد .با استفاده از نرم افزار  MATLABابتدا فایلهای صوتی خوانده شدند .در
مرحله بعد نخست ویژگ یهای  MFCCو سپس ویژگ یهای  STFTاستخ راج شدند .بردارهای ویژگی ب رای هر کدام از
ویژگ یها بر اساس هفت مقدار آماری کمینه ،بیشینه ،میانگین ،انح راف معیار ،میانه ،چولگی و کشیدگی محاسبه شدند
و به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده ق رار گرفتند .در انتها ،بازشناسی حالتهای هیجانی با استفاده از
توابع آموزشی مبتنی بر الگوریتمهای مختلف انجام شد.
یافته ها :نتایج بدست آمده نشان داد میانگین و صحت بازشناسی حالتهای هیجانی با استفاده از ویژگ یهای STFT

نسبت به ویژگ یهای  MFCCبهتر است .همچنین ،حالتهای هیجانی خشم و غم از نرخ بازشناسی بهتری برخوردار بودند.
نتیج هگیری :ویژگ یهای  STFTنسبت به ویژگ یهای  MFCCهیجان ضمن پیام در گفتار هیجانی را بهتر بازنمایی
doi.org/10.30699/icss.22.2.71

م یکنند.

مقدمه

گفتار ابزاری است که انسان از آن برای ارتباط با دیگران و انتقال اطالعات

است ویژگیهای مناسبی از سیگنال گفتار هیجانی استخراج شود که

حاوی اطالعات دیگری از جمله سن ،جنسیت و حالت هیجانی گوینده

کنند .البته در گامیهای بعدی استفاده از طبقهبندیکنندهای که بتواند

استفاده میکند .هر گفتار عالوه بر واژگان و دستور زبان خاص هر زبان

بتوانند به نحو شایانی حالتهای هیجانی ضمن پیام در گفتار را بازنمایی

کمی حالتهای هیجانی ضمن پیام در گفتار
آن نیز میباشد .مطالعه ّ
هیجانی بسیار دشوار است .برای غلبه به این دشواری در گام نخست الزم

به درستی حالتهای هیجانی را بازشناسی کند از اهمیت ویژهای برخوردار

است .بازشناسی حالتهای هیجانی ضمن پیام در گفتار هیجانی با عنوان
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ارزیابی هیجان ضمن پیام در پردازش گفتار هیجانی

بازشناسی هیجان گفتار ( )Emotion Speech Recognitionشناخته

به این که ویژگیهای استخراج شده از ابعاد باالیی برخوردار هستند ،با

گفتار ،شاهد انجام یک فرآیند مشابه در تمامی این پژوهشها هستیم.

استخراج شده انتخاب میشوند تا هر نمونه در قالب یک بردار بازنمایی

هیجانی را نشان میدهد.

استفاده میشوند .در گام آخر طبقهبندیکننده ،بردارهای ورودی

استفاده از روشهای محاسباتی ،ویژگیهایی از میان تمامی ویژگیهای

میشود .با بررسی پژوهشهای انجام گرفته در زمین ه بازشناسی هیجان

شود .این بردارها به عنوان بردارهای ورودی برای طبقهبندیکننده

شکل  ۱مراحل مشترک انجام بازشناسی حالتهای هیجانی در گفتار

را دستهبندی میکند و به بازشناسی حالتهای هیجانی میپردازد.

همان طور که در تصویر مشاهده میشود ،ابتدا از نمونههای سیگنال

خروجی طبقهبندیکننده ،حالتهای هیجانی بازشناسی شده هستند.

گفتار هیجانی ویژگیهایی استخراج میگردد .در مرحله بعد با توجه

شکل  .۱مراحل بازشناسی هیجان گفتار

دو رویکرد قالب در بازشناسی هیجان گفتار وجود دارد .در رویکرد نخست

همکاران ( )۵از شبکههای عصبی مصنوعی برای بازشناسی و طبقهبندی

است که به بهترین وجه بتواند حالتهای هیجانی را بازنمایی کند .در

عصبی کانولوشن را به عنوان طبقهبندیکننده مورد استفاده قرار دادند

موضوع مورد بررسی استخراج و ارائ ه ویژگیهایی از سیگنال صوتی گفتار

حالتهای هیجانی گفتار استفاده کردند Franti .و همکاران شبکههای

پژوهش  Hasrulو همکاران نشان داده شد که برای بررسی حالتهای

( .)۶عالوه بر این روشها ،از شیوههای دیگری همچون مدل ترکیبی

هیجانی ،ویژگیهای گام ( ،)Pitchانرژی ،شدت ،فرمانت ،دیرش،

 ،)۷( Gaussianالگوریتم درخت تصمیمگیری ( ،)۹ ،۸ماشین بردار

ش از سایر ویژگیها مورد استفاده
 )Mel-Frequencyو مشتقات آن بی 

( )۱۴ ،۱۳برای بازشناسی و طبقهبندی حالتهای هیجانی گفتار استفاده

برای بازشناسی هیجان گفتار مورد استفاده قرار گرفتهاند ( .)۱اما در

جمله مدل (( )Brain Emotional Learning (BELبرای بازشناسی

بهینهسازی آنها میباشد .در ادامه چند نوع از طبقهبندیکنندههای

فراوان دیگری برای درک پیچیدگیهای زیستی سیستم شنوایی انجام

پشتیبان ( ،)۱۱ ،۱۰شبکههای بیزی ( )۱۲و مدارهای سلسه مراتبی

ضرایب کپسترال فرکانس مل ((Cepstral Coefficients (MFCC

شده است .همچنین از روشهای نوینی چون مدلهای شناختی از

قرار گرفتهاند ( .)1در این میان  MFCCبیش از سایر ویژگیهای

رویکرد دوم موضوع مورد بررسی انواع طبقهبندیکنندهها ،طراحی و

حاالت هیجانی گفتار استفاده میشود ( .)15-17همچنین پژوهشهای

به کار رفته در چند پژوهش را معرفی میکنیم Demircan .و

گرفتهاند؛  Golipourو  Gazorیک مدل برای سیستم شنوایی ارائه

 Kahramanliبا استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایگی  kبازشناسی

کردند که پیچیدگیهای زیستی حرکت موج در حلزون گوش برای

 Nweو همکاران یک شیو ه مستقل از متن برای دستهبندی هیجان

( .)18آنها برای بررسی تغییرات فرکانسها در طی زمان و اثر آنها بر

تمامی سیگنالهای ورودی به گوش از جمله گفتار را در نظر میگرفت

حالت هیجانی در گفتار هیجانی را انجام دادند ( .)۲در پژوهشی دیگر

رفتار بخشهای مختلف گوش از ویژگیهای تبدیل فوریه زمان کوتاه

گفتار بر اساس  Hidden Markov Modelبه عنوان دستهبندیکننده

(( )Short Time Fourier Transform (STFTاستفاده کردند (.)۱۸

ارائه کردند ( Lalitha .)۳و همکاران ( )۴و همچنین  Nicholsonو
73
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محاسبه و استخراج ویژگیهای آکوستیکی گفتار
ویژگیهای گوناگونی را میتوان از گفتار هیجانی استخراج کرد .در این مقاله قا
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ویژگیهای گوناگونی را میتوان از گفتار هیجانی استخراج کرد .در این مقاله قابلیت ویژگی
در بازنمایی حالت هیجانی ضمن پیام در گفتار هیجانی بررسی میکنیم .بنابراین

داد .در این بخ
بنابراین
کنیم.
STFTیرا می
MFCCجانوی بررس
هایگفتار هی
ویژگامیدر
ضمن پی
جانی
حالت هی
در
در این مطالعه قصد داریم تا با استفاده از یک شبکه عصبی
خواهیم
شرح
محاسب ه
شیو ه
مصنوعیبازنماییترتیب
ویژگیهای  MFCCو  STFTرا شرح خواهیم داد.
پیشخور با توابع آموزشی مبتنی بر الگوریتمهای مختلف بررسی کنیم که
ضرایب کپسترال فرکانس مل ()MFCC
ویژگیهای  MFCCو  STFTرا شرح خواهیم داد.
هستند مل
هاییفرکانس
کپسترال
ضرایب
کدامیک از ویژگیهای  MFCCیا  STFTقابلیت بازنمایی حالتهای
)MFCCشنیداری گوش انسان در
که (از خواص
 MFCCویژگی

MFCC
کپسترال وفرکانس
هیجانی را بهتر انجام میدهند و کمک میکنند که حالتهای ضرا
آوردن
دست
ی به
برای
گرفته) ازشدهاند
مل (الهام
گفتار
هیجانییب دریافت
در دریافت و
انسان
گوش
(.)۱۹یدار
خواص شن
هستند که
یی
فهمیها
 MFCCویژگ
با نرخ بهتری بازشناسی شوند.
پنجره
نخست
استفاده فهم گفتار
(فریم) بادریافت و
انسان در
فوریهگوش
طیفداری
باید شنی
خواص
MFCCکه از
های هستند
ویژگییهایی
 MFCCویژگ
برای به دست آوردن ویژگیهای  MFCCنخست باید طیف فوریه پنجره (فریم)
در بخش دوم روش ارزیابی هیجان ضمن پیام در گفتار هیجانی را با
از تبدیل فوریه سریع بدست آید و دامنه آن محاسبه شود .سپس روی
فیلتربا استفاده
(فریم)
معادله پنجره
ف فوریه
نخست باید طی
برای به دست آوردن ویژگیهای MFCC
لگاریتمی
آمده به
استفاده از شبک ه عصبی مصنوعی مبتنی بر ویژگیهای  MFCCو STFT
صورت لگاریتم
بانکبه
بدست()۱آمده
اساسف
سپس وروبری طی
صورتشود.
محاسبه
بدست آن
طیفو دامنه
آید

محاسبه می
خروجی
اعمال می
را شرح میدهیم .ابتدا نحوه محاسب ه ویژگیهای  MFCCو
شود.آمده به صورت لگاریتمی و بر اس
بدست
فیلتری طیف
سپس رو
شود وشود.
محاسبه
STFTدراو دامنه آن
آی
اعمال میشود و خروجی فیلتر محاسبه میشود.
توضیح میدهیم .سپس معماری شبک ه عصبی مصنوعی مورد استفاده
اعمال میشود و خروجی فیلتر محاسبه میشود.
به عنوان طبقهبندیکننده به همراه تابع آموزش در شبکههای عصبی
]
2۵33 11 [1
()1
۷11

گفتار
]
2۵33 11 [1
مصنوعی شرح داده خواهند شد .در ادامه به معرفی پایگاهداده ()1
۷11
بعد ،با استفاده از این مقادیر خروجی و نیز استفاده از معادله ( )2ض
در مرحله
در مرحل ه بعد ،با استفاده از این مقادیر خروجی و نیز استفاده از معادل ه ()۲
هیجانی برلین میپردازیم .پس از آن ،در مورد بردار ویژگی بازنماییکننده
ضرایب FCC
)
2
(
معادله
از
استفاده
ز
ی
ن
و
ی
خروج
ر
ی
مقاد
ن
ی
ا
از
استفاده
با
بعد،
مرحله
گفتارهای هیجانی صحبت میکنیم .در ادامه نتایج بدست آمدهدر از
دستتعداد
معادله F
لترها،یآیند .در
بدست م
ضرایب MFCC
خروجیضرایب CC
لتر xام،
آمده از فی
این به
خروجی
تعداد فی
معادله
فیلترهاj ،
شبیهسازی نرمافزاری ارائه میشود و در انتها به نتیجهگیری میپردازیم.
ضرایNبتعداد
بدستام،آمده و
آمده از فیلتر
معادله به
 MFCCبدس
MFCCیلتر
ضرایبآمده از ف
ام ،بiه cدست
خروجjی
دستلترها،
تعداد فی
 MFCCمیباشند .شکل  2ضرایب  MFCCمحاسبه شده برای یک پاره گفتار
ضرایب  MFCCمیباشند .شکل  ۲ضرایب  MFCCمحاسبه شده برای
 MFCCمیباشند .شکل  2ضرایب  MFCCمحاسبه شده برای یک پاره گفتار که توسط
 MFCCبا استفاده
ضرای
حالت مقاله
هفتدر این
گویندهیباکند.
یک ارائه م
است را
ی بیان
هی
روش کار
بشده است
بیان
هیجانی
شدهتوسط
گفتار که
یکجانپاره

گذاری از پنجرهگ
پنجرهاستفاده
 MFCCبا
MFCCضرابایب
کند .در این مقاله
کند.را درارائه
شدهماست
محاسبه و استخراج ویژگیهای آکوستیکی گفتار
استفاده از
اینمهیمقاله
انه ارائه
هیجانی بی برا
ضرایباند (.)21
بدست آمده
یثانی
اندازهی 21میل
ویژگیهای گوناگونی را میتوان از گفتار هیجانی استخراج کرد .در این
همینگ با پنجرههایی به انداز ه  ۲۰میلیثانیه بدست آمدهاند (.)۲۰
به اندازه  21میلیثانیه بدست آمدهاند (.)21
1 ۵۵
∑
] 1
[
()2
) (
مقاله قابلیت ویژگیهای  MFCCو  STFTرا در بازنمایی حالت هیجانی
بخش)2به
ضمن پیام در گفتار هیجانی بررسی میکنیم .بنابراین در این (

()۲

1

]

1 ۵۵

[

) (

شکل  .۲ضرایب  MFCCمحاسبه شده برای یک پار ه گفتار که توسط یک گوینده با هفت حالت هیجانی بیان شده است
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شده است.
حالت
ندهبهبا هفت
ک گوی
محدود و معین تقسیم میشود و سپس تبدیل فوریه
ی بیباانطول
جانی
ی هیزمان
پنجرهها
گنال
شکل  .2ضرایب  MFCCمحاسبه شده برای یک پاره گفتار که توسط یسی

آورند
خاصی
های زمانی
سیگنال
تحلیل
پنجره
ن روی
تبدیل فوریه کوتاه مدت ()STFT
(،۲۱ی زمانی خ
پنجرهها
فراهم مرویی
ل راسیگنال
امکان تحلی
STFT
صورت
شود .به ای
محاسبه می
 .)۲۲معادله ( ،)۴معادله  STFTرا ارائه میکند.
تجزیه طیفی ابزاری است که امکان مطالعه و تحلیل دقیق تر سیگنال
تبدیل فوریه کوتاه مدت ()STFT
 .)22معادله ( ،)4معادله  STFTرا ارائه میکند.
از جمله سیگنال گفتار را فراهم میآورد .تبدیل فوریه امکان استخراج
()4سی 2
سیگنال (
محتوای
امکانکلی
بررسی
سیگنال
گنال گفتار را فراهم میآورد .تبدیل
گنالرا)4از جمله
فرکانسیقتر سی
تحلیل دقی
مطالعه و
استو که
فرکانسیابزاری
طیفه طیفی
تجزی

∫

فراهم میآورد .در معادله ( ،)۳معادله تبدیل فوریه ارائه میشود .اما در
 STFTیک سیگنال از اهمیت ویژهای برخور
مناسب برا
پنجره
انتخاب
ی معادله
محاسبهدر
فراهمیمیآورد.
گنال را
اندازه سی
فرکانسی
فوریه امکان استخراج طیف فرکانسی سیگنال و بررسی کلی محتوای
انتخاب اندازه پنجره مناسب برای محاسبهی  STFTیک سیگنال از
بررسی سیگنالهای غیر ایستا همچون گفتار که محتوای فرکانسی آنها
رزلوشن فرکانس
و
خوب
ی
زمان
رزلوشن
داشتن
باعث
ک
ی
بار
ی
ها
پنجره
انتخاب
ت،
ی
قطع
ایکه محتوا
گفتار
گنال وهای غیر
بررسی
فضای اما در
بررسییشود.
تنها ارائه م
کندفوریه
یل
تبدی
معادله
(با،)3
آنها بهبا اصل عدم قطعیت ،انتخاب
فرکانسیتوجه
برخورداریاست .با
همچون ویژه
داشتن ایستا اهمیت
تغییر م
کافیسینیست
فرکانسی
زمان
زمانی خوب و رزلوشن فرکانسی
رزلوشن
داشتن
باریکدرباعث
STFT
است .نیروش
بعدی در
نمایشتغدو
فرکانس
زمان و
فضای
هایبعدی
پنجرهدو
داشتن نمایش
ست و
ضروری کافی
فرکانسفرکانسی
زمانیو فضای
فضایبررس
کند تنها
ییر می
زمان
پایین میشود ،در حالی که انتخاب پنجرههای پهن باعث داشتن رزلوشن
امکان داشتن چنین نگاشتی را فراهم میکند.
ضروری است .روش  STFTامکان داشتن چنین نگاشتی را فراهم میکند.
زمانی پایین و رزلوشن فرکانسی خوب میشود .همچنین با توجه به نوع

()3

2

سیگنال از پنجرههای متفاوتی استفاده میشود.

∫

در این مطالعه مقادیر  STFTگفتارهای هیجانی با استفاده از توابع
با استفاده از  STFTنگاشت زمان_فرکانس سیگنال بدست میآید .برای بدست آوردن  STFTیک سیگنال ابتدا
ارائه شده در ( )۲۳با پنجرهبندی همینگ و با طول  ۱۰۲۴محاسبه
با استفاده از  STFTنگاشت زمان_فرکانس سیگنال بدست میآید.
مقادیربه طور
شکلهر۳پنجره
فوریهدربرای
شود و
تقسیبهم می
ابتدا معین
محدود و
یکطول
STFTی با
های زمان
بدستپنجره
گنال به
سی
مجزابرای هفت گفتار هیجانی با
STFT
تبدیلاست.
های سپسشده
پنجره
سیگنال
سیگنال
آوردن
برای

هفت حالت هیجانی متفاوت ارائه شده است .در این گفتارها گوینده
STFTشود و
محدود ایونمعین
زمانی با
تقسیم می
برایپنجرههای زمانی خاصی را فراهم میآورند (،21
فوریهروی
تبدیلگنال
سپسل سی
امکان تحلی
صورت
طولشود .به
محاسبه می
و پارهگفتار بیان شده یکسان هستند و تنها نوع هیجان تغییر میکند.
هر پنجره به طور مجزا محاسبه میشود .به این صورت  STFTامکان
 .)22معادله ( ،)4معادله  STFTرا ارائه میکند.
()4

2

∫

انتخاب اندازه پنجره مناسب برای محاسبهی  STFTیک سیگنال از اهمیت ویژهای برخوردار است .با توجه به اصل عدم
قطعیت ،انتخاب پنجرههای باریک باعث داشتن رزلوشن زمانی خوب و رزلوشن فرکانسی پایین میشود ،در حالیکه

شکل  .۳مقادیر  STFTبرای هفت گفتار هیجانی با هفت حالت هیجانی متفاوت که گوینده و پارهگفتار بیان شده در آنها یکسان

ساختار شبکه عصبی مصنوعی طبقهبندیکننده

زنده الهام گرفته شدهاند .شبکههای عصبی مصنوعی از اتصال واحدهای

پردازشگری به نام نورون در پیکربندیهای گوناگون ساخته میشوند که

شبکههای عصبی مصنوعی از ساختار و سیستم عصبی در موجودات
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در حقیقت مدلی محاسباتی از سلولهای عصبی یا نورونها در سیستمهای

آزمون مورد استفاده قرار گرفتند .همچنین در تمام بازشناسیها از تابع

به عنوان طبقهبندیکننده ،یک شبکه عصبی پیشخور ()Feedforward

 )conjugate gradient backpropagationدر نرمافزار  MATLABبه

عصبی موجودات زنده میباشند .شبک ه عصبی استفاده شده در این مطالعه

آموزش مبتنی بر الگوریتم پسانتشار گرادیان مزدوج مدرج (Scaled

با یک الیه پنهان است .برای تعیین تعداد نورونهای الیه پنهان هفت

کار گرفته شد .نتایج حاصل از بازشناسیها در جدول  ۱نشان داده شدهاند.

را با استفاده از ویژگیهای  STFTو تعداد مختلف نورون در الیه پنهان

قرار داده شد .شکل  ۴نمایی کلی از شبکهی عصبی مورد استفاده ارائه

حالت پایه هیجانی خشم ،کسلی ،انزجار ،ترس ،شادی ،غم و حالت خنثی

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،۱تعداد  ۲۵نورون در الیه پنهان

میدهد .تعداد نورونهای الیه خروجی برابر هستند با تعداد حالتهای

مورد بازشناسی قرار دادیم .در تمامی بازشناسیهای انجام شده  ۷۰درصد

پایه هیجانی مورد بازشناسی که در اینجا این تعداد  ۷عدد میباشد.

دادهها برای فاز آموزش ۱۵ ،درصد برای فاز تأیید و  ۱۵درصد برای فاز

جدول  .۱نتایج حاصل از بازشناسی هفت حالت پایه هیجانی توسط شبکه عصبی پیشخور با تعداد نورونهای مختلف در الیه پنهان (درصد)

مورد

تعداد نورونها

آموزش

تأیید

آزمون

در مجموع

1

۱۰

94/4

70

68/8

86/9

2

۱۵

95/5

71/3

75

88/8

3

20

98/4

80

72/5

91/8

4

25

93/6

73/8

76/3

88

5

30

100

75

76/3

92/7

6

35

98/1

73/8

75

91

7

40

88/8

71/3

71/3

83/6

شکل  .۴نمایی کلی از پیکربندی شبک ه عصبی طبقهبندیکننده

آموزش شبکههای عصبی

موازی عمل میکنند .نورونها به صورت گستردهای با یکدیگر دارای

نورونها یا واحدهای سازنده شبکههای عصبی مصنوعی به صورت
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اتصاالتی هستند .این اتصاالت عملکرد شبکه عصبی را مشخص

مجموع ه دادگانی هستیم که متشکل از گفتارهای هیجانی باشد .همچنین

شبکه عصبی را آموزش داد تا عملکرد ویژهای را انجام دهد .آموزش

منظور در اینجا از پایگاهداد ه گفتار هیجانی  Berlinاستفاده شد ( .)۲۵این

میکنند .همچنین با تنظیم مقادیر (ارزشهای) این اتصاالت میتوان

هر نمونه با نام حالت هیجانی مشخص برچسبگذاری شده باشد .به این

به طور خالصه عبارت است از فرآیندی که وزنهای بهینه شبکه

مجموع ه دادگان شامل  ۵۳۵نمون ه گفتار هیجانی است و دارای نمونههایی

مختلفی همچون گرادیان کاهشی ( )Gradient Descentبرای تنظیم

حالت خنثی میباشد ۱۰ .گوینده شامل  ۵زن و  ۵مرد ۱۰ ،پارهگفتار

از :پسانتشار ارتجاعی ( ،)Resilient Backpropagationگرادیان

و نمونههای گفتار هیجانی این پایگاهداده را تولید کردند .تولیدکنندگان

عصبی تعیین میشود ( .)۲۴از توابع آموزشی مبتنی بر الگوریتمهای

برای هفت حالت پای ه هیجانی خشم ،کسلی ،انزجار ،ترس ،شادی ،غم و
مختلف را با توجه به این هفت حالت پای ه هیجانی ذکر شده بیان کردند

وزنهای شبکه عصبی استفاده میشود .این توابع آموزشی عبارتند

مزدوج مدرج ( ،)Scaled Conjugate Gradientگرادیان مزدوج

پایگاهداده گفتار هیجانی  Berlinاز میان تمامی نمونههای تولید شده

 ،)Beale Restartsگرادیان مزدوج فلچر_پاول (Fletcher-Powell

بودند را انتخاب کردند و در قالب این مجموعه دادگان ارائه دادند.

آنهایی را که دارای نرخ بازشناسی بیش از  ۸۰درصد و طبیعی  ۶۰درصد

با بازآغازیهای پاول/بیل (Conjugate Gradient with Powell/

 ،)Conjugate Gradientگرادیان مزدوج پالک_ریبیر (Polak-

هفت حالت پای ه هیجانی خشم ،کسلی ،انزجار ،ترس ،شادی ،غم و حالت

 )Step Secantو گرادیان کاهشی (.)Gradient Descent

بازشناسی شده را بر اساس آنها طبقهبندی کنیم .بردار خروجی شبک ه عصبی

خنثی نشاندهند ه طبقههایی هستند که میخواهیم گفتارهای هیجانی

 ،)Ribiére Conjugate Gradientتک مرحلهای متقاطع (One

پایگاهداده گفتار هیجانی

مورد استفاده بر اساس این هفت حالت پای ه هیجانی مشخص میشود.

جدول  ۲بردار خروجی برای هر حالت پای ه هیجانی را نشان میدهد.

برای دستیابی به اهداف پژوهشی خود در این مطالعه نیازمند استفاده از

جدول  .۲بردارهای خروجی نشاندهنده هر یک از حالتهای پایه هیجانی

مورد

حالت هیجانی

برچسب

1

خشم

۱۰۰۰۰۰۰

2

کسلی

۰۱۰۰۰۰۰

3

انزجار

۰۰۱۰۰۰۰

4

ترس

۰۰۰۱۰۰۰

5

شادی

۰۰۰۰۱۰۰

6

غم

۰۰۰۰۰۱۰

7

حالت خنثی

۰۰۰۰۰۰۱

انتخاب ویژگیها و تشکیل بردار ویژگی

دادههای بدست آمده  MFCCو  STFTبرای ارائه به شبک ه عصبی

هر نمونه گفتار هیجانی را تولید شد .شکل  ۵چگونگی کاهش اندازه برای

از میان ویژگیهای استخراج شده برخی مقادیر آماری شامل کمینه،

روند مشابهی برای ویژگیهای  STFTاستخراج شده از نمونههای گفتار

شدند .در اینجا  ۱۳ضریب نخست  MFCCرا داریم و هفت مقدار آماری

هیجانی محاسبه شد .سپس دنباله با نرخ یک چهارم زیر نمونهبرداری

مناسب نیستند و دارای ابعاد بزرگی هستند .برای ساختن بردار ویژگیها

 ۱۳ضریب نخست  MFCCرا نشان میدهد.

بیشینه ،میانگین ،انحراف معیار ،میانه ،چولگی و کشیدگی ( )۲محاسبه

هیجانی تکرار شد .نخست ویژگیهای  STFTبرای نمونههای گفتار

ذکر شده را برای هر ضریب محاسبه شد و به این ترتیب بردار ویژگی برای

( Downsamplingیا  )Decimationشد .در ادامه برای تولید بردار
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گردید .شکل  ۶روند کاهش اندازه بردار ویژگی برای مقادیر  STFTرا

ویژگی هفت مقدار آماری شامل کمینه ،بیشینه ،میانگین ،انحراف

نشان میدهد.

معیار ،میانه ،چولگی و کشیدگی را برای هر کدام از زیرنمونهها محاسبه

شکل  .۵روند کاهش اندازه بردار ویژگی برای  ۱۳ضریب نخست MFC

شکل  .۶روند کاهش اندازه بردار ویژگی برای مقادیر STFT

یافته ها

نرمافزاری مبتنی بر ویژگیهای  MFCCدر جدول  ۳قابل مشاهده

نتایج بدست آمده از پیادهسازی نرمافزاری با استفاده از نرمافزار

است .هر سطر بیانکننده نتایج بازشناسی حالتهای هیجانی ضمن

 MATLAB R2016aدر جدولهای  ۳و  ۴ارائه شده است .بردار

پیام در گفتار هیجانی میباشد .این نتایج از بازشناسی توسط شبکه

ویژگی برای هر یک از نمونههای گفتار هیجانی در پایگاهداده گفتار

عصبی با توابع آموزشی بر اساس الگوریتمهای مختلف بدست آمدهاند.

هیجانی  Berlinمحاسبه میشود .در مرحله نخست ،بر اساس

همانگونه که در جدول  ۳مشاهده میشود به ترتیب حالتهای هیجانی

ویژگیهای  ،MFCCهر نمونه در قالب یک بردار ویژگی شامل ۹۱

خشم و غم نسبت به سایر حالتهای هیجانی از نرخ بازشناسی بهتری

عضو بدست میآید .از مجموع  ۵۳۵نمونه گفتار هیجانی موجود ۷۰

برخوردار هستند و حالتهای هیجانی انزجار و شادی با نرخ پایینتری

درصد برای آموزش ۱۵ ،درصد برای تأیید و  ۱۵درصد برای آزمون

بازشناسی میشوند.

شبکه عصبی مصنوعی پیشخور استفاده شد .نتایج حاصل از پیادهسازی

جدول  .۳نتایج بدست آمده از بازشناسی حالتهای هیجانی بر اساس ویژگیهای ( MFCCدرصد)

الگوریتم تابع آموزش

خشم

کسلی

انزجار

ترس

شادی

غم

حالت خنثی در مجموع

پ سانتشار ارتجاعی

83/5

69/1

30/4

62/3

26/8

75/8

46/8

60/2

گرادیان مزدوج مدرج

81/1

59/3

26/1

49/3

38

67/7

48/1

56/8

گرادیان مزدوج با بازآغازیهای پاول/بیل

89

49/4

34/8

47/8

33/8

77/4

57

59/6

گرادیان مزدوج فلچر_ پاول

85

56/8

2/2

46/4

12/4

67/7

57

52/9
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الگوریتم تابع آموزش

خشم

کسلی

انزجار

ترس

شادی

غم

حالت خنثی در مجموع

گرادیان مزدوج پالک_ ریبیر

85

66/7

56/5

59/4

33/8

77/4

43

62/6

تک مرحلهای متقاطع

78

60/5

28/3

53/6

21/1

64/5

55/7

55/5

38/6

16

10/9

21/7

19/7

62/9

26/6

29/2

گرادیان کاهشی

در مرحله دوم ،بردار ویژگی هر نمونه گفتار هیجانی مبتنی بر ویژگیهای

حالتهای مختلف هیجانی توسط شبکه عصبی مصنوعی پیشخور با

 STFTبدست آمد .هر بردار ویژگی در این مرحله شامل  ۹۰۳عضو بود.

استفاده از توابع آموزشی بر اساس الگوریتمهای مختلف را ارائه شده

آموزش ۱۵ ،درصد برای تأیید و  ۱۵درصد برای آزمون شبکه عصبی

غم و کسلی با نرخ بهتری بازشناسی شدهاند .هر چند در پارهای از موارد

در این مرحله نیز از مجموع  ۵۳۵نمونه گفتار هیجانی ۷۰درصد برای

است .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ۴حالتهای هیجانی خشم،

مصنوعی پیشخور استفاده شد .در جدول  ،۴نتایج حاصل از بازشناسی

حالت هیجانی غم به خوبی بازشناسی نشده است.

جدول  .۴نتایج بدست آمده از بازشناسی حالتهای هیجانی بر اساس ویژگیهای ( STFTدرصد)

الگوریتم تابع آموزش

خشم

کسلی

انزجار

ترس

شادی

غم

حالت خنثی در مجموع

پ سانتشار ارتجاعی

98/4

45/7

0

1/4

4/2

0

6/3

32

گرادیان مزدوج مدرج

92/9

58

30/4

37/7

32/4

91/9

44/3

59/8

گرادیان مزدوج با بازآغازیهای پاول/بیل

95/3

76/5

60/9

60/9

49/3

77/4

67/1

72/7

گرادیان مزدوج فلچر_ پاول

97/6

76/5

87

75/4

74/6

93/5

88/5

85/8

گرادیان مزدوج پالک_ ریبیر

94/5

79

67/4

79/7

49/3

96/8

82/3

80/4

تک مرحلهای متقاطع

94/5

82/7

87

79/7

67/6

95/2

75/9

83/9

گرادیان کاهشی

89/8

69/1

28/3

56/5

49/3

96/8

57

67/7

بحث

وجه حاالت هیجانی را بازنمایی کنند .در حالی که در رویکرد دوم

گفتار مؤثرترین ابزاری است که انسانها از آن برای انتقال اطالعات

موضوع مورد بررسی انواع طبقهبندی کنندهها ،طراحی و بهینهسازی

استفاده میکنند .هر گفتار عالوه بر واژگان و دستور زبان حاوی اطالعات

فراوان دیگری همچون سن ،جنسیت و حالت هیجانی گوینده آن نیز

آنها میباشد .در اکثر پژوهشهای انجام شده  MFCCو مشتقات آن

میدهد از طبیعتی پویا برخوردار است .پژوهشهای مختلفی پیرامون

قرار میگیرند ( .)2 ،1این موضوع نشاندهنده توانمندی این ویژگیها

بیش از سایر ویژگیها برای بازنمایی حاالت هیجانی مورد استفاده

میباشد .هیجان ضمن پیام که گوینده در خالل گفتار خود آن را انتقال

بازشناسی هیجان و حالتهای هیجانی در گفتار هیجانی با رویکردهای

برای بازنمایی حاالت هیجانی میباشد .همگام با این پژوهشها ،شاهد

کمی هیجان ضمن پیام در گفتار هیجانی بسیار
میدهد که مطالعه ّ

سیستم شنوایی را مورد بررسی قرار دهند و این سیستم را مدلسازی

مطالعات دیگری هستیم که در تالش هستند که پیچیدگیهای زیستی

گوناگون انجام شده است .نتایج بدست آمده از این پژوهشها نشان

کنند .در پژوهش انجام شده  Golipourو  Gazorسیستم شنوایی با

دشوار است .پژوهشهای انجام شده پیرامون بازشناسی هیجان گفتار

استفاده از  STFTمدلسازی شد (.)18

با دو رویکرد قالب انجام میگیرند ( .)1رویکرد نخست به بررسی

در این بررسی ،بازشناسی حالتهای هیجان ضمن پیام در گفتار هیجانی

ویژگیهایی در سیگنال صوتی گفتار میپردازند که قادرند تا به بهترین
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مجله تازه های علوم شناختی
مبتنی بر ویژگیهای  MFCCو  STFTمورد ارزیابی قرار دادیم .برای

 MFCCاست ،با توجه به طبیعت پویای هیجان ضمن پیام در گفتار

انجام این ارزیابی از نمونههای گفتار هیجانی در پایگاهداده گفتار هیجانی

هیجانی ،ویژگیهای  STFTبهتر از ویژگیهای  MFCCالگویهای

حالت پایه هیجانی خشم ،کسلی ،انزجار ،ترس ،شادی ،غم و حالت خنثی

و حالتهای هیجانی ضمن پیام در گفتار هیجانی کارآمدتر میباشند.

ویژگیهای  MFCCبدست آمد .سپس توسط شبک ه عصبی مصنوعی

نتیجه گیری

حالتهای هیجانی مختلف در گفتار هیجانی انجام شد .مرحل ه دوم مشابه

است همچون حالت هیجانی گوینده آن گفتار .این حالت هیجانی که در

بر اساس ویژگیهای  STFTمیباشد .نتایج بدست آمده در مرحله

قابلیت بازنمایی حاالت هیجانی با استفاده از  MFCCو  STFTمورد

 Berlinاستفاده کردیم که شامل نمونههای گفتار هیجانی برای هفت

هیجانی را بازنمایی میکنند و برای بازشناسی تعداد بیشتری از هیجانات

میباشد ( .)25در مرحل ه نخست بردار ویژگی گفتارهای هیجانی بر اساس
پیشخور و با استفاده از توابع آموزشی با الگوریتمهای مختلف ،بازشناسی

گفتار مؤثرترین شیوه ارتباطی است .هر گفتار شامل اطالعات فراوانی

با مرحل ه نخست بود ،با این تفاوت که بردار ویژگی گفتارهای هیجانی

خالل گفتار بیان میشود و از طبیعتی پویا برخوردار است .در این مقاله

نخست نشان داد که به ترتیب حالتهای هیجانی خشم و غم نسبت

ارزیابی قرار گرفتند .در پژوهشهای بسیاری از  MFCCبرای بازنمایی

بهتری بازشناسی میشوند و حالتهای هیجانی انزجار و شادی با درصد

 STFTبرای بازنمایی حاالت هیجانی در گفتار هیجانی است .نتایج

میشود که بر اساس ویژگیهای  ،STFTحالتهای هیجانی خشم ،غم

نشان دادند که ویژگیهای  STFTهمچون ضرایب  MFCCویژگیهای

هیجانی غم به خوبی بازشناسی نمیشود .در مجموع از مقایس ه نتایج

دارای عملکرد بهتری از  MFCCاست.

پیام در گفتار هیجانی با استفاده از ویژگیهای  STFTاز نرخ بهتری

تشکر و قدردانی

به سایر حالتهای هیجانی با استفاده از ویژگیهای  MFCCبا درصد

حاالت هیجانی استفاده شده است .اما نوآوری این مطالعه استفاده از

پایینتری بازشناسی شدند .از نتایج بدست آمده در مرحل ه دوم مشاهده

بدست آمده از بازشناسی هیجان گفتار با استفاده از  MFCCو STFT

و کسلی با نرخ بهتری بازشناسی میشوند .البته در پارهای از موارد حالت

توانمندی برای بازنمایی حاالت هیجانی هستند و در برخی موارد STFT

مرحل ه اول و دوم ،بازشناسی درست هیجان و حالتهای هیجانی ضمن
برخوردار است .هر چند بردار ویژگی بدست آمده از ویژگیهای STFT

این مقاله حاصل از رساله دکتری علومشناختی-زبانشناسی در مؤسسه

به مراتب دارای اعضای بیشتری از بردار ویژگی بدست آمده از ویژگیهای

آموزش عالی علومشناختی میباشد.
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