
مقايسه مجموعه ويژگي هاي گفتار خود جوش يا انگيزشي با توجه به شناخت احساس خودكار

 

  

خالصه

 

  

از بيش از هزار ويژگي . به آزمايش استخراج داده در مجموعه ويژگي ها پرداختيم براي شناخت احساس خودكار، 
مرتبط ترين  ويژگي ها در خصوص داده ها، با . شروع كرديم MFCCاز تن صدا، انرژي  و مجموعه زماني  حاصل

ويژگي هاي انتخاب شده براي احساسات واقع گرا و . زودن ويژگي هاي هم بسته، از اين مجموعه  انتخاب شده انند 
تمام ويژگي ها به شكل خودكار محاسبه . انگيزشي تجزيه و تحليل شده و تفاوت هاي بارز آن نشان داده مي شود 

با در نظر گفتن صحت . مي گردد و همچنين بطور خودكار آنها را با واحدهاي تحليلي مورد مقايسه قرار داديم
.شناسايي ، باالترين درجه اتوماسيونت نقض محسوب نمي شود

 

  

مقدمه.۱

 

  

با اين وجود بر شريك مجموعه ثابت از . ويژگي هاي زيادي براي شناخت احساس طي صحبت كشف شده است
جاييكه به محاسبه مجموعه بزرگي از ويژگي هاي شنيداري كه ديدگاه هاي مختلفي . ا توافقي وجود نداردويژگي ه

آزمايش استخراج داده ارائه . داده ها را ميسر مي سازد پرداختيم MFCCاز تن صدا و انرژي و مجموعه زماني 
. مجموعه ها را بطور خودكار انتخاب كرديمسپس از ميان آنها براي مجموعه اطالعات داده شده بهتريم زير ./ داديم

اما بر عكس روش ). را ببينيد] ۳[و ] ۲[و ] ۱[براي مثال (اين روش در شناخت احساس سخن بسيار متداول است 
با نظر به سيستم شناسايي احساس درون خطي . ويژگي استفاده مي كنيم ۱۰۰۰به جاي تنها چند صد ويژگي، از قبلي، 

آيا ويژگي هاي زيادي براي انتخاب الگوريتم كه : داريم سؤاالت زير را  مورد بررسي قرار دهيم در آينده ، در نظر
موجب انتخاب مجموعه ويژگي بهتر مي گردد ، فراهم شده است؟ چه اندازه از اتوماسيون امكان پذير است يعني 

م درون خطي محاسبه گردند و كدام يك از واحئدها و ويژگي هاي آناليز مي توانند بطور خودكار در يك سيست
] ۳[و ] ۲[مثل (همچنان نتاليج خوبي حاصل گردد؟ احساسات واقع گرا و انگيزشي از قبل مورد مقايسه قرار گرفتند 

چطور مجموعه ويژگي : اما نه با در نظر گرفتن مجموعه ويژگي ها بنابراين سؤالي كه مطرح مي شود اين است) 
اوتند؟هاي احتمالي درهر نوع داده متف

 

  

سپس به معرفي پايگاه هاي . مراحل استخراج ويژگي از سيگنال هاي گفتاري در بخش بعدي توضيح داده مي شود 
 .داده كه آزمايشات رادر آن انجام داديم مي پردازيم و نتايج ارزيابي خود را ارائه مي دهيم

 

  


