
 

 

 پروژه دهم: مدل مخفی مارکوف

 فرآیند مارکوف گسسته

푆شکل زیر را که در هر لحظه در یکی از حالت متمایزیک سیستم مانند  ⋯ 푆  است در نظر بگیرید. در
زمانهاي گسسته و با فواصل منظم، حالت سیستم با توجه به مجموعه اي از احتماالت تغییر می کند. براي 

푡 زمانهاي = نشان می دهیم. براي یک توصیف مناسب از سیستم فعلی  푞را با  t حالت در لحظه⋯,1,2
نیاز به دانستن حالت فعلی در کنار تمام حاالت قبلی می باشد. براي یک حالت خاص از زنجیره مارکوف مرتبه 

  اول، توصیف احتماالتی تنها با حالت فعلی و حالت قبلی مشخص می شود. 

  

  
 ]Rabiner 1989[حالت  5: یک زنجیره مارکوفی با 1شکل 

مستقل از زمان است و به همین حال تنها فرآیند هایی را در نظر می گیریم که در آنها سمت راست رابطه فوق 
  دلیل ما مجموعه اي از احتماالت انتقال بین حالتها را خواهیم داشت.

  
  که در آن احتمال انتقال بین حاالت داراي خواص زیر است.

  



 

 

می گویند زیرا خروجی مدل مجموعه اي از حاالت است  1فرایند تصادفی فوق را مدل مارکوف قابل مشاهده
د. ما می توانیم دنباله مشاهدات مورد انتظار خود را تولید که قرار گرفتن در آنها متناظر با یک مشاهده می باش

푄 کنیم و احتمال وقوع آن در زنجیره مارکوف را محاسبه نماییم. براي مثال با داشتن دنباله مشاهدات  =
{푞 ,⋯ , 푞   احتمال وقوع آن به صورت زیر بیان می شود. {

  
باشد با چه احتمالی به حالت  푞یکی دیگر از مواردي که مطرح می شود این است که اگر سیستم در حالت 

푞  می رود و با چه احتمالی در همان حالت푞 .باقی می ماند  

  (HMM)مدل مخفی مارکوف 

تا اینجا ما مدل مارکوف، که در آن هر حالت متناظر با یک رویداد قابل مشاهده بود را معرفی نمودیم. در این 
بخش تعریف فوق را گسترش می دهیم، به این صورت که در آن، مشاهدات توابع احتماالتی از حالتها هستند. 

است که مخفی است و تنها توسط  در این صورت مدل حاصل یک مدل تصادفی با یک فرآیند تصادفی زیرین
 مجموعه اي از فرآیند هاي تصادفی که دنباله مشاهدات را تولید می کنند قابل مشاهده است.

براي مثال فرض کنید که شما در یک اتاق هستید و در اتاق مجاور آن فرد دیگري سکه هایی را به هوا پرتاب 
نه انجام می دهد و تنها نتایج را به اطالع شما میرساند. در می کند و بدون اینکه به شما بگوید این کار را چگو

این حالت شما با فرآیند مخفی انداختن سکه ها و با دنباله اي از مشاهدات شیر یا خط مواجه هستید. مساله 
اي که اینجا مطرح می شود چگونگی ساختن مدل مارکوف به منظور بیان این فرآیند تصادفی است. براي 

ها مشاهدات حاصل از انداختن یک سکه باشد، می توان با یک مدل دو حالته مساله را بررسی مثال اگر تن
  نمود. یک مدل مخفی مارکوف را می توان با تعیین پارامترهاي زیر ایجاد نمود:

  تعداد حاالت ممکن: تعداد حالتها در موفقیت مدل نقش به سزایی دارد و در یک مدل مخفی مارکوف
ویداد متناظر است. براي اتصال حالتها روشهاي متفاوتی وجود دارد که در عمومی هر حالت با یک ر

ترین شکل تمام حالتها به یکدیگر متصل می شوند و از یکدیگر قابل دسترسی می باشند (مدل 
  ).2ارگودیک

  هر حالت: تعداد مشاهدات برابر است با تعداد خروجیهایی که سیستم مدل شده تعداد مشاهدات در
 خواهد داشت.

  تعداد حالتهاي مدلN 

                                                        
1 Observable 

2 Ergodic Model 



 

 

  ،تعداد سمبلهاي مشاهده در الفباM اگر مشاهدات گسسته باشند آنگاه .M  یک مقدار نا محدود
 خواهد داشت.

 

 ماتریس انتقال حالت  퐴 = 푎 یک مجموعه از احتماالت انتقال در بین حالتها : 

 

بیانگر حالت فعلی می باشد. احتماالت انتقال باید محدودیتها طبیعی یک توزیع احتمال تصادفی  푞که در آن 
  موارد زیر می گردند.را برآورده نمایند. این محدودیتها شامل 

 

 

بزرگتر از صفر است و در موردي که اتصالی بین 푎 ها مقدار j و iارگودیک براي تمام براي حاالت مدل 
푎  حاالت وجود ندارد = 0.  

  :یک توزیع احتمال براي هر یک از حالتهاتوزیع احتمال مشاهدات 

. 

 

표 سمبل مشاهده شده در الفبا است و 푘بیانگر  푣که در آن  بیانگر بردار پارامترهاي ورودي فعلی می  
 شرایط موجود در نظریه احتمال باید رعایت گردند. باشد. در مورد مقادیر احتمال حالتها نیز

  

 

پیوسته باشند، باید به جاي احتمالهاي گسسته از یک تابع چگالی احتمال پیوسته اگر مشاهدات به صورت 
  تخمین زده می شود. Nتوزیع نرمال  Mاستفاده شود. معموال چگالی احتمال به کمک یک مجموع وزندار از 

  



 

 

که در آن 휇		و	 	،푐 ترتیب ضریب وزندهی، بردار میانگین و ماتریس کواریانس می باشند. در به    
  باید شرایط زیر را ارضا نمایند:푐رابطه فوق مقادیر 

 

 

  توزیع احتمال حالت آغازینπ = {휋   که در آن  {

 

به این ترتیب ما می توانیم یک مدل مخفی مارکوف با توزیع احتمال گسسته را با استفاده از سه گانه زیر 
  مشخص نماییم.

 

 همچنین یک مدل مخفی مارکوف با توزیع احتمال پیوسته به صورت زیر نشان داده می شود.

 

  ه مساله اصلیس

در دنیاي واقعی قابل استفاده باشد باید سه مساله مهم حل شود. این سه مساله به  HMMبراي اینکه مدل 
  قرار زیرند:

 (Evaluation Problem)مساله ارزیابی -1

푂با داشتن دنباله مشاهدات  = {푂 ,⋯ , 푂 و مدل  { = {퐴, 퐵, 휋}  چگونه푃(푂|) احتمال تولید ،
  را محاسبه نماییم؟ دنباله مشاهدات توسط 

 (Decoding problem)مساله کدگشایی  -2

푂با داشتن دنباله مشاهدات  = {푂 ,⋯ , 푂 و مدل  	{ = {퐴, 퐵, 휋}   چگونه دنباله حاالت بهینه푄 =
{푞 ,⋯ , 푞 푂 براي تولید { = {푂 ,⋯ , 푂  را بدست آوریم؟ {

 (Learning problem)مساله آموزش  -3

,퐴	چگونه پارامترهاي مدل  퐵, 휋را بدست آوریم؟ ،  



 

 

 isolated word)در کاربردي مانند شناسایی گفتار، مساله ارزیابی براي شناسایی کلمات جدا 
recognition) ع سر ی گفتار پیوسته و تقطیاستفاده می شود. مساله کدگشایی با کاربردهایی مانند شناسای

را در کاربردهاي مختلف شناسایی استفاده  HMMو کار دارد. مساله آموزش نیز براي اینکه ما بتوانیم مدل 
 نماییم، باید حل شود.

در  tاند. در این روش تمام دنباله حالتهاي با طول پیشنهاد شده 3براي حل مسأله اول روالهاي پیشرو و پسرو
푂 شود. براي مثال احتمال تولید دنباله مشاهداتنظر گرفته می  = {푂 ,⋯ , 푂 푄 از دنباله حاالت { =
{푞 ,⋯ , 푞   به صورت زیر محاسبه می شود. از مدل  {

 

  که می توان آن را به شکل زیر نیز نوشت:

 

푄 احتمال وقوع دنباله حالتهاي = {푞 ,⋯ , 푞   نیز به شکل زیر محاسبه می شود: {

 

,푃(푂 همزمان رخ دهد را با Q و O حال احتمال اینکه هر دو رویداد 푄|)  :نشان می دهیم  

  
  با جمع احتمال براي تمام دنباله حاالت ممکن بدست می آید.O در اینجا احتمال وقوع

  
شود و در انجام می 4ویتربیجستجوي مسأله دوم که بدست آوردن رشته حاالت بهینه است توسط الگوریتم  

دل مسأله آموزش مآید و مسأله سوم نیز مسأله تخمین بهینۀ پارامترهاي مدل یا همان فاز بازشناسی بکار می
تواند ترکیبی گردد. البته آموزش مدل میانجام می 5ولش -باشد و به یکی از دو روش ویتربی و یا باممارکف می

اي هسازي، روشهایی براي حل مسائلی چون ناکافی بودن دادهاز این دو روش نیز باشد. در عمل و در فاز پیاده
آموزش و کم کردن خطاي محاسباتی پیشنهاد شده است، که باید آموزشی، مقدار دهی اولیه مدل براي شروع 

                                                        
3 Forward Backward Procedure 

4 Viterbi Search 

5 Baum Welch 



 

 

سازي عملی یک سیستم مبتنی بر مدل مارکف لحاظ شوند. بررسی دقیق موارد فوق نیاز به فرصت در پیاده
  جداگانه دارد به همین دلیل تا این اندازه اکتفا می شود. 

 پیوسته HMMانواع مدلهاي مخفی مارکوف و  

وجود دارد که در آن تمام حاالت موجود با یکدیگر متصل هستند.  HMMشد نوع خاصی از  همانطور که گفته
لیکن مدل مخفی مارکوف از لحاظ ساختار و اصطالحا توپولوژي انواع مختلف دارد. همانطور که گفته شد براي 

푎ها  jو i مدل ارگودیک براي تمام > که راسها در آن است و ساختار مدل مثل یک گفتار کامل است  0
داراي اتصاالت بازگشتی نیز می باشند. لیکن براي کاربردهاي متفاوت و با توجه به پیچیدگی فرآیند نیاز به 
ساختار متفاوتی وجود دارد. از جمله این ساختارها که به شکل گسترده اي در کاربردهاي شناسایی گفتار 

است. این  7یا مدل بکیس 6می گیرد، مدل چپ به راستمبتنی بر واج و شناسایی گوینده مورد استفاده قرار 
نیز می بینید، داراي اتصاالت چپ به راست است و براي مدل کردن  2مدل که ساختار آن را در شکل 

ها یک تنسیگنالهایی که خواص آنها با زمان تغییر می کند مورد استفاده قرار میگیرد. در مدل چپ به راست 
  حالت ورودي وجود دارد که همان حالت اول است و به این ترتیب:

  
را کاربرد را داپایه هستند و در پردازش گفتار نیز بیشترین  HMMمدلهاي ارگودیک و چپ به راست مدلهاي 

می باشند. هرچند می توان با اتصال چندین مدل و یا تغییر در ساختار اتصاالت آن مدلهایی با انعطاف پذیري 
ک نمونه از مدل موازي چپ به راست، که شامل دو مدل ج ی-2]. شکل Rabiner 1989بیشتري ایجاد نمود[

  چپ به راست است، را نشان می دهد.

 

  ارگودیک HMM(الف) مدل  HMM: سه ساختار براي مدل 2شکل 
  ]Rabiner 1989[(ب) مدل چپ به راست (ج) مدل موازي چپ به راست 

                                                        
6 Left to Right 

7 Bakis 



 

 

براي مجموعه مشاهدات گسسته را مورد بررسی قرار دادیم. اگر چه می  HMMدر قسمتهاي قبل مدلهاي 
ندي سازي تمام فرآیندهاي پیوسته را به فرآیندهاي با دنباله مشاهدات گسسته تبدیل نمود، اما این توان با چ

پیوسته احتمال قرار گرفتن مشاهدات در یک حالت  HMMکار ممکن است باعث افت مدل شود. در مدل 
 حتمال مشاهده، اOو ورودي  iرا با توابع چگالی احتمال نشان می دهند. در این شرایط براي هر حالت 

푏 (푂)  به صورت یک توزیع شاملM نشان داده می شود: مخلوط  

  

می تواند هر تابع چگالی باشد. معموال از تابع گاوسی براي این   ام است و  mضریب مخلوط 푐که در آن 
  ودیتهاي زیر را داشته باشند:منظور استفاده می شود. ضرایب مخلوط فوق باید محد

  
  فرضیات تئوري مدل مخفی مارکوف

براي اینکه مدل مخفی مارکوف از لحاظ ریاضی و محاسباتی قابل بیان باشد فرضهاي زیر در مورد آن در نظر 
  گرفته می شود.

  فرض مارکوف -1

  به صورت زیر تعریف می شود: jبه حالت  iتمال انتقال از حالت با داشتن یک مدل مخفی مارکوف، اح

  
به بیان دیگر فرض می شود که حالت بعدي تنها به حالت فعلی بستگی دارد. مدل حاصل  از فرض مارکوف 

  مرتبه صفر می باشد. HMMیک مدل 

ام  kمرتبه  HMMحالت قبلی وابسته باشد. این مدل که مدل  kواند با در حالت کلی، حالت بعدي می ت
  گفته می شود، با استفاده از احتماالت انتقال به صورت زیر تعریف می گردد. 

 

از مرتبه باالتر باعث افزایش پیچیدگی مدل می شود. علی رغم اینکه  HMMبه نظر می رسد که یک مدل 
تفاده از مدلهاي داراي مرتبه باالتر نیز مرتبه اول متداول ترین مدل است، برخی تالشها براي اس HMMمدل 

  در حال انجام می باشد.



 

 

  (stationary)فرض ایستایی -2

در اینجا فرض می شود که احتمال انتقال در بین حاالت از زمان واقعی رخداد انتقال مستقل است. در این 
  نوشت:  푡و  푡صورت می توان برا ي هر

  
  فرض استقالل خروجی -2

در این حالت فرض می شود که خروجی (مشاهدات) فعلی به صورت آماري از خروجی قبلی مستقل است. می 
  توان این فرض را با داشتن دنباله اي از خروجی ها مانند بیان نمود:

  

  خواهیم داشت:  با نام HMMآنگاه مطابق با این فرض براي مدل 

  
اگر چه بر خالف دو فرض دیگر این فرض اعتبار کمتري دارد. در برخی حاالت این فرضیه چندان معتبر نیست 

  با ضعفهاي عمده اي مواجه گردد. HMMو موجب می شود که مدل 

 (forward)مساله ارزیابی و الگوریتم پیشرو 

در این حالت مساله این است که با داشتن مدل  = (퐴, 퐵, 휋)  و دنباله مشاهدات푂 =
{푂 ,푂 ,⋯ , 푂 را پیدا نماییم. می توانیم این مقدار را با روشهاي آماري مبتنی بر  푃(푂|)باید مقدار   {

احتیاج دارد. این تعداد محاسبات  푂(푁پارامترها محاسبه نماییم. البته این کار به محاسباتی با پیچیدگی 
نیز بسیار بزرگ است. به همین دلیل الزم است که راه دیگري براي این محاسبات  tحتی براي مقادیر متوسط 

훼پیدا نماییم. خوشبختانه روشی ارائه شده است که پیچیدگی محاسباتی کمی دارد و از متغیر کمکی  (푖) 
  کند. با نام متغیر پیشرو استفاده می 

푂 متغیر پیشرو به صورت یک احتمال از دنباله مشاهدات = {푂 ,푂 ,⋯ , 푂 تعریف می شود که در  {
  خاتمه می یابد. به بیان ریاضی: iحالت 

 

  آنگاه به سادگی مشاهده می شود که رابطه بازگشتی زیر برقرار است.



 

 

 

  که در آن 

  
  

  
  : احتماالت پیشرو4شکل 

  با داشتن این رابطه بازگشتی می توانیم مقدار زیر را محاسبه نماییم.

  
  به صورت زیر محاسبه خواهد شد: 푃(푂|)و آنگاه احتمال 

 

푂(푁پیچیدگی محاسباتی روش فوق که به الگوریتم پیشرو معروف است برابر با  푇)  است، که در مقایسه با
  گی نمایی بود، بسیار سریعتر است.حالت محاسبه مستقیم که قبال گفته شد، و داراي پیچید

훽روشی مشابه روش فوق را می توان با تعیین متغیر پسرو،  (푖) به عنوان احتمال جزئی دنباله مشاهدات ،
푂 = {푂 ,푂 ,⋯ , 푂   تعریف نمود. متغیر پیشرو را می توان به شکل زیر نمایش داد. iدر حالت   {



 

 

 

훽مانند روش پیشرو یک رابطه بازگشتی به شکل زیر براي محاسبه  (푖) .وجود دارد  

 

  
  : احتماالت پسرو5شکل 

  که در آن 

  
  می توان ثابت کرد که

 

   را محاسبه نمود. 푃(푂|)آنگاه می توان با کمک هر دو روش پیشرو و پسرو مقدار احتمال 

 

 مبتنی بر گرادیان الزم  می باشد.رابطه فوق بسیار مهم و مفید است و بخصوص براي استخراج روابط آموزش 



 

 

   (Viterbi Algorithm)مساله کد گشایی و الگوریتم ویتربی 

푂 در این حالت می خواهیم با داشتن دنباله مشاهدات  = {푂 ,⋯ , 푂 و مدل { = {퐴, 퐵, 휋} 

푄دنباله حاالت بهینه   = {푞 ,⋯ , 푞 푂 براي تولید { = {푂 ,⋯ ,푂  را بدست آوریم.  {

را بدست آوریم و تمام حاالت را به این شکل براي  tیک راه حل این است که محتمل ترین حالت در لحظه 
دنباله ورودي بدست آوریم. اما برخی مواقع این روش به ما یک دنباله معتبر و با معنا از حاالت را نمی دهد به 

  لی نداشته باشد.همین دلیل باید راهی پیدا نمود که یک چنین مشک

شناخته می شود، دنباله حاالت کامل با بیشترین مقدار  Viterbiدر یکی از این روشها که با نام الگوریتم 
  نسبت شباهت پیدا می شود. در این روش براي ساده کردن محاسبات متغیر کمکی زیر را تعریف می نماییم.

 

   
باشد، بیشترین مقدار احتمال براي دنباله حاالت و دنباله مشاهدات  iکه در شرایطی که حالت فعلی برابر با 

  را می دهد. به همین ترتیب می توان روابط بازگشتی زیر را نیز بدست آورد. tدر زمان 

 

  که در آن 

  
푖به همین دلیل روال پیدا کردن دنباله حاالت با بیشترین احتمال از محاسبه مقدار  ≤ 푗 ≤ 푁 ،δ (i)  و با

یم داشت. کمک رابطه فوق شروع می شود. در این روش در هر زمان یک اشاره گر به حالت برنده قبلی خواه
  را با داشتن شرط زیر بدست می آوریم. ∗푗در نهایت حالت 

  
، دنباله حاالت به شکل بازگشت به عقب و با دنبال کردن اشاره گر به حاالت قبلی  ∗푗و با شروع از حالت 

ه حاالت مورد نظر را بدست آورد. این الگوریتم را می بدست می آید. با استفاده از این روش می توان مجموع
در هر لحظه از زمان می  HMMتوان به صورت یک جستجو در گراف که نودهاي آن برابر با حالتها مدل 

  باشند نیز تفسیر نمود.

  مساله یادگیري



 

 

را تخمین  HMMبه طور کلی مساله یادگیري به این موضوع می پردازد که چگونه می توان پارامترهاي مدل 
براي یک کاربرد مشخص بازنمایی  HMMزد تا مجموعه داده هاي آموزشی به بهترین نحو به کمک مدل 

براي کاربردهاي مختلف،  HMMشوند. به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که میزان بهینه بودن مدل 
ی تفاده نمود، که از این بین یکمتفاوت است. به بیان دیگر می توان از چندین معیار بهینه سازي متفاوت اس

وجود دارد  HMMبراي کاربرد مورد نظر مناسب تر است. دو معیار بهینه سازي مختلف براي آموزش مدل 
 Maximum Mutual)و معیار ماکزیمم اطالعات متقابل  (ML)که شامل معیار بیشترین شباهت 

Information (MMI))  .می باشند  

 برخی کاربردها 

وف می توانند کاربردهاي مختلفی در زمینه مدل سازي و یادگیري داشته باشند. چند نمونه از مدلهاي مارک
  این کاربردها به قرار زیرند:

 شناسایی گفتار  
 شناسایی کاراکترهاي نوري 
 ترجمه ماشینی 
 بیوانفورماتیک و ژنشناسی 
 یرهمدلسازي ساختار سریهاي زمانی و یا سایر دنباله هایی از داده هاي چند متغ 
  مدل سازي ارتباط بین جفتهايDNA 
  انطباق زوج دنباله هاي از مقادیر غیر تصادفی، مانند مقادیر مدل شده توسط یک مدل با حاالت

 محدود یا یک مدل چپ به راست
 مدلسازي ارتباط بین چندین دنباله از مقادیر با استفاده از درختهاي تکاملی 
  کشف الگوهاي ضعیف در دنباله هايDNA 

  مدل شکل فعال
باشد. در واقع این روش براساس تحلیل مولفه یابی شکل با دقت باال میابزار آماري قدرتمندي براي مکان

کند و سپس به طور اصلی است که به طور آماري تغییرات در اشکال نمونه مجموعه آموزشی را مدل می
  منطبق شود. دهد تا به نمونه شی در تصویر جدیدتکرار شونده تغییر شکل می

ها چهار سطح مختلف تعریف شده است، سطح داده، سطح ویژگی، سطح رتبه تطابق براي ترکیب بیومتریک
  گیري.و سطح تصمیم

  
 


