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نظام آيل لتمييز اللكنات
إرساء جاسم حرفش الرمحاين

(*)

عبدالكريم عبدالوهاب حسن

(**)

امللخص
تناولنا يف هذا البحث بناء نظام متييز لكنات آيل()Automatic Accents Recognitionعىل جمموعة مغلقة من املتكلمني ،إن
النظام يقوم بتمييز جمموعة من اللكنات اإلنكليزية من أشخاص من أصل عريب وأمريكي وبريطاين.إن اللكنات هنا تتكون من ستني
مقطع صويت ،وتكون مجيع املقاطع الصوتية مقسمة إىل جمموعتني جمموعة التدريب وجمموعة االختبار حيث يقوم النظام بتمييز لكنة
املقطع الصويت الذي خيتاره املســتخدم من جمموعة االختبار باالعتامد عىل الصفات املميزة التي يستخرجها منه ويقوم بمقارنتها مع
الصفات املميزة التي قام باستخراجها وختزينها عىل شكل قاعدة بيانات من بيانات التدريب.
يف مرحلة اســتخراج الصفات املميزة لكل إشارة صوتية استخدمنا هلذا الغرض معامل الطيف الرتدديMel frequency( ،

)cepstral coefficientsوالذي يعترب من املعامالت الشائعة االستعامل يف هذا املجال .

أما يف مرحلة التمييز أي متييز اللكنه املدخلة ،فهنا أجرينا جتارب عىل ثالثة نامذج من طرق التمييز طبقناها كال عىل حدة منها
إحصائية وهي التحليل التمييزي  Linear discriminant analysisومســافة االرتبــاط  Correlation distanceومنها ما يعتمد
قياس املســافة وهي إزاحة الوقت الديناميكية  ، Dynamic Time Wrappingولكل طريقة من هذه الطرق الثالث تعتمد قدرهتا
يف التمييــز عىل جمموعة من األمور تم مالحظتها خــال العمل منها ما يعتمد عىل كمية بيانات التدريب ومنها ما يعتمد بكثرة عىل
مدى ارتباط البيانات يف نفس الصنف .
الكلامت املفتاحيه  :اللكنة ،متييز اللكنة ،التحليل التمييزي ،مسافة أو بعد االرتباط.

املقدمــــــة
إن التحدي األسايس للبحوث احلديثة يف علم تكنولوجيا
الــكالم هو يف فهم ونمذجة التغري يف لغة الفرد املنطوقة إذ أن
األفراد هلم أساليب يف الكالم (اعتام ًدا عىل عدة عوامل) والتي
تتمثل باللغة املحلية (العامية) ،هلجة املتكلم،اخللفية االجتامعية
للمتكلم ،واألقليات العرقية ومتغريات سياق الكالم .لذا فإن
األنــاط املحددة يف لفظ املتكلمــن تدخل كمميز ألصواهتم
وبالتايل للتغريات يف الكالم[.]2
أن اللكنة فهي تتعلق بطريقة إخراج احلروف واألصوات
وتظهــر يف كالم كل م ّنا بأي لغــة وأي هلجة حيكى هبا بغض
النظر عن تواجده يف أي قطعة من العامل ،وقليل من يســتطيع

(*) كلية العلوم ،جامعة البرصة ،العراق.
(**) كلية العلوم ،جامعة البرصة ،العراق.

التخلص منها بشكل تام ،فمث ً
ال ،يقال أن فالن يتحدث العربية
بلكنة أمريكية وليس صحيح ًا أن يقال أن فالن يتحدث العربية
بلهجة أمريكية .و اللكنة ختص الفرد فقط أي أن لكل فرد لكنة
خاصة به.
إذا فإن متييز اللكنه هو تصنيف إىل املتكلم إىل أي جمموعة
ينتمي إليها ،هذه املجاميع تعرف وفق :املناطق اجلغرافية ،أو وفق
تصنيف اجتامعي ـ اقتصادي  ،أو وفق االنتامء العرقي أووفق
اللغة الثانوية للمتكلم .إن املســتمع املتحسس للكنة يمكن أن
خيــر إىل أي جمموعة ينتمي إليهــا املتكلم  .لذا ولتكون عملية
التمييز ممكنة هنا فإنه يوضع مقطع كالمي يتكرر بني املتكلمني.
ومن اجلدير بالذكر أن تكنولوجيا معاجلة الكالم تتعامل بشكل
كايف مع تغريات التلفظ ضمن أصناف اللكنات[]1[]4
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نظام متييز اللكنة اآليل املقرتح
فيام ييل توضح ملسرية العمل التي اتبعت يف بناء النظام:

حتظري البيانات
بالنسبة أن البيانات املستعمله هنا تم حتميلها من قاعدة
بيانات  ،The Speech Accent Archiveإذ أن معدل النمذجة
هنا هو  ،H 44100ومعدل التفاصيل  ،bit 16وتثبيت القناة
.Monoحيث كام قلنا استخدمت يف النظام لتمييز جمموعة من
اللكنات ألشخاص من جنسيات عدة (العربية ،والربيطانية،
نصا ثاب ًتا باللغة اإلنكليزية أي أنه
واألمريكية) وهم يتحدثون ً
معتمد عىل النص ( ، )text-dependentوالنص املستخدم هو:
((Please call Stella. Ask her to bring these
things with her from the store: Six spoons of fresh
snow peas, five thick slabs of blue cheese, and maybe a snack for her brother Bob. We also need a small
plastic snake and a big toy frog for the kids. She
can scoop these things into three red bags, and we
will go meet her Wednesday at the train station)).
تنقية اإلشارة باستخدام الرتشيح Filtering

اســتعملت هنا دالة  Butterworthيف  Matlabيمكن
استخدامها كمرشــحات مرور منخفض واطئ Low pass
 ،Filtersأو مرشــحات مرور عال ،High passأو مرشحات
مرورBand pass؛وذلك حسب املعلامت املدخلة إىل الدالة،
وقد اســتخدمناها يف نظامنا كـ  Band passإلزالة الرتددات
التــي هي أقل أو أعىل من ترددات الكالم حيث أن الرتددات
بــن 0ـ  ،200والرتددات بني  6400ـ  8000ال تتم إزالتها
بعملية التعيني .Sampling

حذف مناطق السكون
إن إشارة الكالم حتتوي عىل مناطق كثرية ساكنه ليس هلا
فائدة يف عملية استخراج الصفات،بل إهنا قد تقلل من كفاءة
هذه املرحلة وتزيد من احلسابات والوقت يف مرحلة استخراج
الصفات ومرحلة التمييز؛ لذا من املفروض إزالة هذه املناطق
من اإلشارة ،وهنالك تقنيات عدة تستخدم هلذا الغرض منها ما
يعتمد عىل طاقة اإلشارة ،أو الرتدد ،أو معدل التقاطع الصفري.

استخدمنا يف هذا البحث معيار معدل الطاقة لكل إطار Frame

حيث أننا وبالتجربة قمنا بتحديد عتبة  Thresholdللتمييز بني
السكوت والكالم وكاآليت:

ـ بعد تقسيم اإلشارة الصوتية إىل إطارات ،يتم حساب معدل
الطاقة لكل إطار
حيث  :nطول اإلطار  xi ،هي اإلشارة يف الوقت i

ـ تقــارن  AVGKبالعتبــة التي اســتخرجت بالتجربة وهي
 0.0023فإذا كان معدل طاقة اإلطار أقل أو مساوي ملقدار
العتبة يتم حذف اإلطار ،وبخالفة حيتفظ باإلطار.
استخالص الصفات املميزة Features Extraction
اســتخدمنا معامل الطيف الرتددي Mel Frequency

 Cepstral Coefficientsيف عمليــة اســتخالص الصفات
املميزة من إشارة الكالم بسبب قدرهتا املميزة يف متييز اللهجات
واللكنــات ،وفيام ييل ســنوجز اخلطوات التــي قمنا بعملها
للحصول عىل .]6[]7[ MFCC

ـ تطبيع اإلشارة إلزالة القيم الشاذة منها وحسب املعادلة اآلتية:
)x(i)=x(i) - 0.95 * x(i1-) … (2
حيث  iهو تسلسل العينة يف إشارة الكالم X

ـ ثم إن اإلشــارة جيب أن تكون مقســمه إىل إطارات لتسهيل
عمليات املعاجلة واحلصول عىل إشارة مستقرة نسبي ًا.
ـ حلساب حتويل فورير املتقطع تم استعامل حتويل فورير الرسيع
( )Fast Fourier Transformationأو (:)FFT
ـ حتويــل القيم التي حصلنا عليهــا إىل مقياس الـ MEL

وحسب املعادلة :

ـ أخذ اللوغاريتم لكل قيم  MELالتي حصلنا عليها.

ـ املرحلة األخــرة يف عملية احلصول عىل معامل الطيف
الــرددي هو حتويل جيــب التامم املتقطــع Discrete
 Cosine Transformationالذي نجريه عىل القيم التي
حصلنا عليها من اخلطوة السابقة.

نظام آيل لتمييز اللكنات

ومن اجلدير بالذكر هنا أننا وجدنا بالتجربة أن معامالت
 MFCCبطول  11معامال مالئمة إلجياد نسب مطابقة جيدة.
مرحلة التمييز Classification stage
هناك العديد من طرق التمييز املســتخدمة ملعاجلة متييز
اإلشارة الصوتية منها طرق تعتمد عىل قياس املسافة Distance
،Measurementومنهــا طرق إحصائيــة وغريها ،وفيام ييل
ســنعرض بعضا من هذه الطرق التي اســتخدمت يف التمييز
اآليل يف هذا البحث .ومن اجلدير بالذكر هنا أننا يف كل طريقة
من طرق التمييز أدناه أجرينا التجارب اآلتية:
 ١ـ التمييز بني أشــخاص ســعوديني األصل وأشخاص من
اململكة املتحدة.

 ٢ـ التمييز بني أشــخاص ســعوديني األصل وأشخاص من
الواليات املتحدة.
 ٣ـ التمييز بني أشخاص من الواليات املتحدة وأشخاص من
اململكة املتحدة.
٤ـ التمييز بني اللكنات الثالث.

التحليــل التمييــزي أو التصنيفــي
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 ١ـ اجياد متوسط كل متغري يف كل جمموعة ،ثم اجياد الفرق بني
متوسطي كل متغري يف املجموعتني (عىل فرض ان املسألة
حتتوي عىل جمموعتني).
حيث  :Mمتوسط املتغري X1

 : X1هو املتغري االول يف املجموعة االوىل.

:nعدد العنارص يف املتغري .X1

 ٢ـ تكــرر اخلطوة ()1عىل املتغــرات مجيعها يف املجموعتني
األوىل والثانية .ومن ثم حيسب  dاآليت:

 ٢ـ اجيــاد مصفوفة التباين والتباين املشــرك املدمج (داخل
املجاميع):

Discriminant

Analysis

إن التحليل التمييزي أو التصنيفي يستخدم عندما يكون
لدينا مشاهدات من جماميع حمددة مسبق ًا ،وحتتوي هذه املجاميع
عىل إثنني أو أكثــر من املتغريات  predictorsحيث تقوم هذه
التقنية بتوليد تركيبة خطية مــن املتغريات التي تعظم احتاملية
تنسيب املشاهدة إىل جمموعتها املحددة مسبق ًا ،أو التي بإمكاهن ًا
تصنيف مشــاهدة جديدة إىل أحد املجاميع .كام أنه يمكننا من
معرفة أي املتغريات هلا التأثري األكرب يف التمييز بني املجاميع [.]3

إن املشكلة اإلحصائية هنا تكمن يف كيفية اجياد دالة متييزية
 Discriminant Functionعــى وفق املعايري أو القياســات
التي يمكن احلصــول عليها من العينات ،والتي بوســاطتها
يمكن تصنيف ،أو متييز العينات اجلدد (املجهولة االنتامء) إىل
املجموعة الصحيحة.
إن عدد دوال التمييز يعتمد عىل عدد املجاميع ويكون دائ ًام
«قل منها بواحد ،كام» ن عدد املتغريات وطريقة اختيارها حتدد دقة
التمييز.وفيام ييل خطوات احلصول عىل الدالة التمييزية [:]12

حيث  Viiتشري إىل املجموعة األوىل ،و  Vijإىل املجموعة
الثانية.

ريا فإن دالة التمييز  Lهي توليفه خطية من املتغريات
وأخ ً
تكتب كاآليت:
حيث

 :Lهي دالة التمييز

 : Xn…X2,X1هــي املتغــرات Predictors
املستخدمة يف عملية التمييز وأن  αn ,…,α2 ,α1التي ختتار
بحيث تعطي أعىل متييــز بني املجموعتني.فإذا رمزنا لنســبة
االختالفات بني املجموعتني إىل االختالفات داخل املجموعتني
بالرمز  λمث ً
ال أي أن:
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فأننا نختــار  αn ,…,α2 ,α1بحيث تكون  λأكرب ما يمكن.
حيث أن املعادلة الطبيعية إلجياد  αهي:
Vα=d

)(12

وبالتعويض يمكننــا احلصول عىل قيم  ،αحيث أن قيم
 dو  Vأصبحتا معلومة ،هذا ويمكننا حساب أمهية كل متغري
 *αiيف دالة التمييز كاآليت:
يف اجلدول ( )1توضيح لنتائج تطبيق . LDA

اجلدول ( )1نتائج تطبيق النظام عىل اللكنات
اإلنكليزية بطريقة LDA

سنقوم بكتابة املعادلة بالشكل اآليت:
)(16

d(qi,cj) = (qi – cj)2

أو باستخدام طريقة ماهناتن
)(17

)d(qi,cj) = (qi – cj

 2ـ بنــاء أفضل طريق (أقل كلفــة) ( )pl,…,p2,p= p1من
مصفوفة الكلفة ،وحسب الدالة اآلتية:
 3ـ إن أمثل مســار بني  Xو  Yهو املسار  *Pاللذي حيمل أقل
كلفة كلية من بني كل املســارات املحتملة؛ لذا فإن مسافة
 DTWبني  Xو  Yتعرف بالكلفة الكلية لـ :*P

LDA – English Accents
Success Percentage

Experiment

No.

82.15%

KSA-UK

1

85%

KSA-USA

2

54.29%

USA-UK

3

50%

KSA-USA-UK

4

إزاحة الوقت الديناميكية Dynamic Time Warping

إزاحــة الوقــت الديناميكية ( )DTWهــي خوارزمية
معروفة تطورت وزاد اســتخدامها بعد استخدامها يف أنظمة
متييز الكالم.Animation.وتستخدم خوارزمية  DTWإلجياد
التشابه بني متسلسلتني زمنيتني  Time Seriesممكن أن تكونان
خمتلفتني يف الزمن ،أو الرسعة.]12[]5[.

ومما جيدر الذكر هنا أننا طبقنا هذه الطريقة عىل مصفوفة
الصفات لبيانات التدريــب وبيانات االختبار وهي بحجمها
األصيل 11×476لكل صوت أي بدون أخذ معدل األسطر،
أو األعمدةً ،
وأيضا طبقناها عىل هذه البيانات (صفات إشارة
االختبار ،وصفات إشارات التدريب) بعد أخذ معدل األسطر
هلا.
الشكل ( )1يوضح شكل متجه الصفات إلحد إشارات
االختبار ،ومتجه الصفات إلشــارة التدريــب األقرب إليه.
واجلدول ( )2يوضح نتائج هذه االختبارات.

وملحــاذاة املتسلســلتني (  xn ,…,x2 ,X=(x1و
( ym,…,y2,Y=(y1جيب :
 1ـ علينــا يف البداية اجياد مصفوفة الكلفة ) Cost Matrix d

 )qi,cjهلام حيــث أن كل عنرص من عنارصها حيتوي عىل
املســافة بني النقطتني  ،qiوالتي يمكن حساهبا إما بطريقة
اقليدس العادية املستمدة من نظرية فيثاغورس [:]10[ ]8
الشكل رقم ( )1متجهي الصفات إلشارة االختبار
وإشارة التدريب األقرب إليه

نظام آيل لتمييز اللكنات
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اجلدول رقم ( )2نتائج تطبيق النظام عىل اللكنات اإلنكليزية
بطريقة DTW
DTW – English Accents
Success Percentage

Experiment

No.

96.43%

KSA-UK

1

95%

KSA-USA

2

58.57%

USA-UK

3

61.11%

KSA-USA-UK

4

يف اجلدول( )3اآليت نتائج تطبيق النظام عىل اللكنات.

اجلدول رقم ()3
نتائج تطبيق النظام عىل اللكنات بطريقة Correlation
Correlation – English Accents

Success Percentage

Experiment

No.

مسافة أو بعد االرتباطDistance Correlation

إن بعد االرتبــاط Distance Correlationهو مقياس
احصائي لالعتامدية بني متغريين أو متجهني عشــوائيني ليس
بالرضوري أن يكونا متســاويني يف األبعاد .هذا املقياس ،أن
معادلة مسافة االرتباط [:]9[]11

76.67%

KSA-USA

1

84.52%

KSA-UK

2

47.86%

USA-UK

3

حلساب بعد التباين املشــرك Distance covariance

56.35%

نفرض أن

j,k= 1,2,…,n

		 aj,k = (Xj-Xk),

j,k= 1,2,…,n

		bj,k= (Yj- Yk),

ثم حتسب

)Aj,k= aj,k – āj.-āk +ā.., B j,k:= bj,k -b¯j. - b¯.k + b¯.., (20

حيث

 jاملعدل للصف āj

 kاملعدل للعمود āk

معدل مصفوفة املسافة ā

يف النهاية ،فأن مربع بعد التباين املشرتك يعطى باملعادلة
اآلتية:
وحلساب  Distance varianceبعد التباين:
ثم حتسب مسافة االنحراف املعياري بأخذ اجلذر الرتبيعي
إىل .dVar2n

KSA-USA-UK

4

 3ـ واالستنتاجات:

 ١ـ الحظنا من التجارب أن أفضل نسبة حصلنا عليها يف النظام
هبذه الطريقة هي لألشخاص العرب ألن أغلبهم يتكلمون
لغة واحدة فقط.
 ٢ـ نالحظ أن أفضل نسبة نجاح حصلنا عليها يف متييز اللكنات
بطريقة التمييز التصنيفي هي ً
أيضا بني األصوات السعودية
واألمريكية وهي  %85حيث كانت نسبة نجاح األصوات
السعودية هي مئة.
 ٣ـ إن زيادة زمن اإلشــارة قد يعطي نتائج أفضل ولكن عىل
حساب زمن املعاجلة كام أن هناك تطبيقات جيب أن يكون
فيها طول اإلشــارة الصوتية قليل مثل تطبيقات املساعدة
عن طريق اهلاتف لذلك فإن طول اإلشارة الصوتية حيدد
حسب نوع التطبيق.
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