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Abstract 

Background and Aim: Speech is a multi-dimensional process. Human speech perception 

mechanism uses visual and auditory signals to decode the produced speech. While a normal speech 

is heard by a person, it is also simultaneously visualized, as the processing areas in the brain 

combine the visual and auditory data related to the speech. The visual data received from the face 

and mouth of the speaker has an important role in speech comprehension. Lip reading in word 

means the cognition of spoken words using data such as lip movements. The lips provide more than 

half of the visual data. This is considered as a normal skill in individuals with normal hearing. In 

fact, the goal of lip reading is to increase the independence level in those with hearing defect. When 

lip reading is required (e.g. a sudden deafness), lip reading softwares can be used to teach lip 

reading. The current review was an attempt to reveal the importance of lip reading in verbal 

communication (speech recognition) and to propound lip reading techniques and softwares based 

on the latest clinical researches. 

Materials and Methods: The present review study used the latest articles and books issued from 

1979 to 2015 in the field of lip reading in verbal communication and speech recognition selected 

from Googlescholar, SID, Scopus, and Pubmed data banks. 

Conclusion: It was found that visual data of the speaker's mouth and face plays an important role in 

speech comprehension by the audience; in fact, lip reading provides the visual data. It is adived that 

the role of vision in decoding speech lip reading be used in auditory rehabilitation and especially in 

verbal communication enhancement. There are also some techniques and softwares for teaching this 

skill to the individuals suffering from auditory deficit. 
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 خوانیهای لبو تكنيك خوانی در ارتباط کالمیلب مروری بر نقش

 

 *2علی محمدزاده ،1 انیفاضل فائزه دهیس

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، انشکده علوم توانبخشیدکارشناسی ارشد شنوایی شناسی ، دانشجوی دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان،  .1

 ، تهران، ایراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشیتراپی، مرکز تحقیقات فیزیو .2

 

* 21/40/5139مقاله  رشیپذ           22/01/4139مقاله  یبازنگر           40/40/4139مقاله  افتی* در  

 دهيچك

 و اهداف مقدمه
که  ی. زمانکند یاستفاده م نده،یشده توسط گو دیگفتار تول ییرمزگشا یبرا یداریو شن یدارید های متانسان از عال یادراک گفتار ستمی. سباشد یچند وجه م یعموما دارا گفتار

 بیترک گریکدیمرتبط با گفتار را با  ییو شنوا یینایاطالعات ب ازش،مسئول پرد نواحی و ها و بخش ندبی یم زیآن را ن دن،یهمزمان با شن کند، یم افتیرا در یعیفرد گفتار طب کی
با استفاده از  یواژگان گفتار یبازشناس یدر لغت به معنا یخوان. لبکندیم فایا یرا در درک و فهم زبان گفتار ینقش مهم نده،یدهان و صورت گو یداری. اطالعات دکند یم

 قتی. در حقشودیمحسوب م یعیطب یدر افراد شنوا مهارت مهارت نی. اکندیگفتار را فراهم م یداریاز اطالعات د یمیاز ن شتریها بمثل حرکات لب است. لب یداریاطالعات د
استفاده  یخوانلب یزارهاافبا نرم یخواناز آموزش لب توانی( میناگهان یی)مانند کاهش شنوا ازیاست. در مواقع ن ییشنوا عهیاستقالل افراد دچار ضا شیافزا ،یخوانلب یهدف اصل

و  ها کیگفتار(، تکن ی)بازشناس یدر ارتباط کالم یخواننقش لب تیاست که اهم دهیدر منابع گوناگون کوش ینیبال های پژوهش نیحاضر با مرور بر اساس آخر ی کرد. مطالعه

 .کند انیرا نما یآموزش لب خوان های نرم افزار

 ها و روش مواد
 از که اند، گفتار منتشر شده یو بازشناس یدر ارتباط کالم یخوانقش لبن نهیدر زم 2015تا  1979که از سال  هایی مقاالت و کتاب نیاست بر آخر یمرور رو شیپ ی مقاله

 .اند دهیانتخاب گرد Google scholar, SID, Scopus, PubMed یاطالعات هایبانک

 هاافتهی
. با توجه به کند یگفتار را فراهم م یداریالعات داط خوانی لب قتی. در حقکندیاجرا م یرا در درک و فهم زبان گفتار ینقش مهم نده،یاز دهان و صورت گو یدارید اطالعات

و  هاکیتکن نیچن. همردیمرکز توجه قرار گ ،کالمی ارتباط بهبود جهت در خصوص و به یداریشن یدر توانبخش دیبا کند، یم یگفتار باز یدر رمزگردان یینایکه ب ینقش

 .استفاده کرد شنوایی نقص با افراد در خصوص ها در جهت آموزش بهاز آن توانیمهارت وجود دارد که م نیآموزش ا رامونیپ یمختلف یافزارهانرم

 یديکل واژگان
 یخوانلب یهاکیتکن ؛یینقص شنوا ؛یخوانلب

 

. دانشکده علوم یشناس ییگروه شنوا یعلم ئتیعضو ه ،یوتراپیزیف قاتیمرکز تحقتهران،  لی محمدزاده، ع نویسنده مسئول:

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یتوانبخش
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 و اهداف مقدمه
باعث بهبود و ارتقا قابلیت فهم گفتار در نویز  یندآفرشود.این و چهره گوینده اطالق می توانایی فهم نسبی گفتار با نگاه کردن بر لب به خوانیلب
های اخیر نشان داده است که دیدن شود. تجربهاری مقایسه میشنیداری با درک صرفاً از طریق شنید–که درک دیداریخصوص هنگامیهشود، بمی
 واقع شود. درهای گوینده باعث افزایش حساسیت نسبت به اطالعات آکوستیکی و کاهش آستانه کشف شنیداری گفتار در حضور نویز میلب
به ه اصوات گفتاری به هنگام نگاه ک ه نشان می دهدعنوان شنوندبهتاری از حرکات صورت است. تجربه فرد آواهای گف خوانی شناسایی دیداریلب

بازشناسی  بر تواند می گفتار پوشاننده عنوان به ،شودمی ایجاد گوینده چند کردن صحبت صدای از که همهمه نویز ]1،2[.شوندوینده، بلندتر شنیده میگ
 در اختالل به منجر نهایت در و مختل شده کلمه معنای درکدر نتیجه  گذارد، تأثیرانفجاری و سایشی  هایمخصوصا همخوان هاهمخوانتمامی 

ثل اثر کند )مکسب اطالعات دیداری از حرکات دهان و صورت گوینده، نقش مهمی را در درک و فهم زبان گفتاری ایفا می ]3،4[.شود کالمی ارتباط

افرادی که به علل مختلفی توانایی  ]5-7[.ک گفتار است(دهنده تعامل بین شنوایی و بینایی در درنشان که یک پدیده درکی است و1مک گورک 

باور کلی بر این است که زبان  ]8،9[کند.از این اطالعات مکمل استفاده می طور نسبی یا کامل دچار اختالل شده است نیزهها بارتباط گفتاری آن
عات دیداری سیگنال گفتاری سبب شده است اهمیت ای شنیداری است که برای شنیدن و نه دیدن طراحی شده است و محدودیت اطالپدیده

خوانی مکمل و نه جایگزین توانائیهای ارتباطی افراد است و اطالعات حقیقت این است که لب آموزش ارتباط دیداری به فراموشی سپرده شود.
های توانبخشی تباطی دیداری یکی از اجزاء برنامهاز این رو آموزش ار کند.بینایی،اطالعات ناقص شنیداری افراد دچار ضایعه شنوایی را تکمیل می

ها در زمینه بهبود کیفیت ارتباط کالمی و هم چنین توان از آنخوانی وجود دارد که میهای آموزش لبها و نرم افزارامروزه تکنیک ]10[.جامع است
خوانی را آموزش داد. هم چنین لب ی ویدئویی مرتبط با حرکات دهانیهاتوان با استفاده از دادهحتی می بهبود توانایی بازشناسی گفتار استفاده کرد.

خوانی افزارهای لبخوانی توسط افراد و یا از نرمتوان از آموزش لبخوانی )مثل تجربه یک کاهش شنوایی ناگهانی( میدر مواقع نیاز به یادگیری لب
خوانی در ارتباط کالمی و تاثیر ها از نقش لبآگاهی شنوایی شناسان و گفتاردرمانبا هدف افزایش بنابراین انجام یک مطالعه مروری  استفاده کرد.

 رسد.نظر میهضروری بهای موجود ها و تکنیکوسیله نرم افزارههای آموزش لب خوانی بآموزش این مهارت بر بازشناسی گفتار و شیوه

 هامواد و روش
 خوانی،های لببا استفاده از کلید واژه به این منظور میالدی تاکنون استناد گردیده است. 1979 به منابع مربوط از سال ی حاضربرای تدوین مقاله

جستجو  PubMed و   ،Googlescholar ،SID، Scopusهای اطالعاتی،برای جستجو در پایگاهخوانی های لبنقص شنوایی و تکنیک
 سپس از بین این مقاالت و بر مبنای یک روش گزینشی هدفمند،، وع انتخاب گردیدی مرتبط با موضمقاله 50صورت پذیرفته است و در مرحله اول 

بدین  اند.برگزیده شده مرتبط بودند، خوانی در ارتباط کالمیو نقش لب خوانیهای لبتکنیک خوانی،ات لبها با موضوعمقاالتی که محتوای آن
 شود.می محسوب حاضر مقاله به همراه یک کتاب منابع تحقیق 33ترتیب 

 هایافته
 خوانی و نقش آن در ارتباط کالمی و بازشناسی گفتار:لب
ست که در افراد شنوا ا هاها، زبان و دندانها، لبآرواره ویژهشده قسمت تحتانی چهره به های گفتاری از فعالیت مشاهدهخوانی، استخراج دادهلب

در مطالعات مختلف نقش  .به نقص شنوایی است شنوایان، افزایش استقالل افراد مبتالمخوانی در کشود. هدف اصلی لبمهارتی طبیعی محسوب می

را  شده واژگان گفتهتوانایی درک  ایمالحظه قابل طوربهدیدن حرکات صورت گوینده  ]10،11[.خوانی در ارتباط کالمی به اثبات رسیده استلب
درک  ]2،131[.های دیداری استدهنده نقش مؤثر سیگنالواقع این مورد نشان دارد. در وجودآن در  نویز هایی کهمحیطخصوص در هب ،دهدمیافزایش 

افرادی که به  ]41[.شودهم میاطالعات دیداری و شنیداری  زمانهمبلکه اغلب شامل پردازش  همیشه به ورودی شنیداری وابسته است، تنها نهگفتار 
اند یا مبتال به ، مانند افرادی که حنجره خود را از دست دادهطور نسبی یا کامل دچار اختالل شده استها بهعلل مختلف، توانایی ارتباط گفتاری آن

عموما در شرایطی که نیاز به برقراری ارتباط با دنیای خارج وجود دارد، دچار این افراد ، می توانند از این قابلیت استفاده کنند.نقص شنوایی هستند
زحمت های جایگزین استفاده از کالم مانند استفاده از مداد و کاغذ نیز، اصوال کند و پرنظر گرفته شود که راه نکته نیز باید درگردند. این مشکل می
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 نقش بینایی در فهم محدود به افرادی است که از قواعد آن آگاهی داشته باشند. زبان اشاره هم چنین، باشدبوده و جایگزین مناسبی برای گفتار نمی
در جمعیت  ]51[.گرفته است بررسی قرار موردیک عملکردی از نویز صوتی  عنوان بهتقویت عملکرد ناشی از ورودی بینایی  تخمین میزانبا تار گف

خوانی در فهم گفتار مکمل اطالعات شنیداری بدین معنی که اطالعات بینایی حاصل از لب ،ابتدا نقش مکمل آن است خوانیلبنقش  افراد شنوا،
توسط  تواندمیگفتار در یک محیط نویزی  کشف د.ده افزایش درصد 40 در محیط نویزی تا را قابلیت فهم گفتار تواندمی خوانیلب ]61[.تندهس

با ورودی شنیداری نظر زمانی  ه ازشده ک خوانیلب گفتاراین اثر برای  عالوهبه افزایش یابد. عالئم دیداری که همزمان با فواصل صوتی هستند،
وجود نقص شنوایی کاهش پیدا  وسیله نویز یا باکه اطالعات آوایی گفتار بههنگامی ]71[.یشتراستب نسبت به سایر اشکال تصویری باشند،می همراه

در  طور مشخصی قابلیت فهم گفتار راهای وی است که بهخوبی شنیدن گفتهکند، امکان دیدن حرکات مربوط به تولید گفتار توسط گوینده بهمی
دلیل این حقیقت است که اطالعات دیداری در محور گفتار  دهد. این افزایش در عملکرد بهتنهایی افزایش میمقایسه با نگاه کردن یا گوش کردن به

دیداری، -گفتاریبنابراین، قابلیت دسترسی به عالئم . تواند مکمل اطالعات شنیداری باشدخصوص در حضور نویز یا در محیط با باز آوایی باال میهب
مدالیته و  های متغیر شنیداریشامل استفاده از مدالیته خوانیلب ]81[.کندفرصت جبران کاهش اطالعات شنیداری در دسترس را برای افراد فراهم می

گفتار شفاهی  که وقتی نیخوالب حالهربه جایگزین خوبی برای مسیر شنیداری نیست. خوانیلب. باشدمی شفاهی گفتاردیداری برای دستیابی به 
خوب این است که  خوانیلباصلی  مزیت بسیار مفید است. ،شنوا هستند ،که اکثر افراد آن ایجامعهدر  شودمیو یکپارچگی تسهیل  یابدمیتوسعه 

 .شودنمییق مسیر شنیداری دریافت از طر خوبیبهجبرانی است برای اطالعاتی که  واقع درو  شودمیباعث بهبود و ارتقا دریافت و فهم گفتار شفاهی 

گیرد که معموالً مبتنی بر آنالیز قوی ها صورت میخودکار توسط ماشین خوانیامروزه لب ]91[.است شده دیده شنواکماین اثر در هر دو گروه شنوا و 

و  Shwartz یمطالعهدر  ]20[.باشندمی هاسازی شده در مورد وضعیت زبان و دنداناطالعات مدل طورتصاویر مربوط به حرکات لب و همین
خوانی است، که حالت لب کامال منطبق با صدای دیداری قابل افتراق توسط لب–شود که زمانی محرک شنیداریاشاره می 2004همکارانش در سال 

ی به دلیل همکاری اطالعات بصری دیداری نسبت به موقعیت فقط شنیدار-گفتاری باشد.همچنین، محرک پوشیده شده با نویز در موقعیت شنیداری

 ]1[.باشدتر میفهمبرای استخراج عالئم صوتی، بسیار قابل
 خوانیاساس عصبی لب

ساختارهای قشری شنیداری اولیه را  تواندمی هاآن اصوات آواهای تولیدی به همراهکه ارائه اشکال تصویری است  شده گزارش مطالعاتدر برخی از 
. پردازشی رخ دهد ترپاییندر سطوح  تواندمی 2شنیداری-پیشنهاد کردند که تعامالت دیداری کمطالعات رفتاری و نوروفیزیولوژی عالوههب .فعال کند

از زمانی که این  .کنندمیتعامل با یکدیگر در ساختارهای عصبی اولیه  احتماالً صوتی و تصویری  هایورودیکه  دهندمیاین مطالعات پیشنهاد 
افتراق شنیداری  رسد کهفرضیه به ذهن می این، دهندپوشش میصوتی تصویری را  انفعاالت و فعلولیه هر دو مکانیسم افتراق اولیه و ساختارهای ا

دهند که احتماالً یک مرحله حساس در دوران نوزادی وجود دارد که در مطالعات نشان می ]71[.شودتصویری اصالح -با تعامالت صوتی تواندمیاولیه 

شنوندگان  ]21[.شده است اندازه کافی تقویتخوانی بهمنظور ایجاد یک سیستم منظم عصبی لبآن حدت بینایی برای تشخیص حرکات لب بهطی 
 دوطرفه است. خوانیدهنده این است که تداخل بین شنوایی و لبد، بنابراین نشاننگیرخوانی شده با اصوات را یاد میلب هایتطابق بین محرک

خصوص در سطح کرتکس شنیداری اولیه تحت تأثیر قرار هاز محققین گزارش کردند که گفتار تصویری ممکن است پردازش شنیداری را ببرخی 
ثانیه بعد از میلی 120تا  80)پتانسیل برانگیخته منفی با نهفتگی بین  N1 شنیداری جز صورت است که مثالً درواقع نمود این تعامالت بدین دهد،

شوند، نتیجه اطالعات کالمی تقویت می در ،خوانی همراه شوندشده با اطالعات دیداری لب های گفتاری شنیدهسیگنال کهوقتی یک(شروع تحر
، از حدت شنیداری و دیداری نوزادان هایتوانایی پیرامونخالصه مطالعات تجربی  ]22[.کندمی بینیرخ دادن صدا را پیش، های دیداری گفتارداده

که نوزادان هماهنگی درونی از احساس دارند و در طول رشد اولیه از  اندکرده گزارش دادند. محققین همچنین اظهارماهگی  3 سندر  مؤثر بینایی
که نوزادان  وجود داردبنابراین این احتمال  روند؛میهای حسی پیش یک تمایز تدریجی از مدالیتهسمت به  3)مکانی( یک واحد سیستم مرجع فضایی

 ]41[.دست آورندها را بهلبحرکات با  متناسباز اصوات گفتاری  توانایی آگاهیماهگی یا حتی زودتر  6سن  در
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 سن با خوانیارتباط لب
های ادراکی خوانی و مهارتدهد که افراد جوان در مقایسه با افراد مسن توانایی لبخوانی نشان میشده در زمینه ارتباط سن با لبمطالعات انجام

تر نشان دادند. تری را نسبت به اعضا مسنتر و سرعت پردازش سریعتر ظرفیت حافظه کاری طوالنیکنندگان جوانعالوه شرکترتری دارند. بهب
تر شدن ها منجر به ضعیفهای مرتبط با سن در این توانایییابد، آسیبها با افزایش سن کاهش میدو این توانایی چنین به دلیل اینکه هرهم

این  هاجمعیتدر  خوانیلب های متفاوتتواناییسازگار با  هاییافتهیکی از  ]32[.شودتر میتر در مقایسه با بالغین جوانخوانی افراد مسنتوانمندی لب
این کاهش قرار گیرد. بایست موردتوجه د که حتماً مینشان دادن خوانی از خوددر لبکمتری را  مندیتوان هاجواناست که بالغین مسن در مقایسه با 

نیاز  احتماالًبه دلیل کم شنوایی وابسته به سن بالغین مسن  اینکه دلیل: اولبه دو حداقل ، است غیرمنتظرهقدری  خوانیلبوابسته به سن در توانایی 
یری بالغین مسن فرصت یادگ ،یابدش میافزای تدریجاًه اینکه کم شنوایی وابسته به سن م با توجه بدو بیشتری به اتکا بر درک دیداری گفتار دارند.

ارتباط کمی بین  اشاره دارند که به این مطلب مطالعاتها، برخی بررسی باوجوداین .دارندگفتار را در طول چندین سال  رمزگشایی اطالعات دیداری
 ترهامسنبه  نسبت ترجوانبالغین  که ذکر شد، طورهمان عالوهبه ،شودآموزی مشاهده میدوره زبانبعد از  شنواکم افراد خوانیلبوضعیت شنوایی و 

شود که متغیرات فردی بر توانایی اشاره می 2009و همکارانش در سال  Feld یدر مطالعه ]52[.دهندخوانی عملکرد بهتری نشان میانجام لبدر 
ات و حافظه کاری فضایی که منجر به عملکرد بهتر های فردی در دو توانایی سرعت پردازش اطالعخصوص تفاوتهاست، ب خوانی افراد موثرلب

 ]81[.شودهای ادراکی نسبت به افراد مسن میافراد جوان در توانایی لب خوانی و مهارت

 خوانی با هوشارتباط لب
 شفاهی گفتارو  ترندی، باهوشاحرفهخوان ناشنوایان لب توان نتیجه گرفت کهبنابراین می ؛ویژه با هوش و قابلیت فهم مرتبط است طوربه خوانیلب

دسترسی به . شودمیتعیین  وی و گفتاری یشنوایی فرد و سطوح هوش میزانبا  خوانیلبظرفیت برای . است ترفهمقابل برای دیگران ها نیزآن
ذهنی اینکه چه چیزهایی را گوش دسترسی به گفتار را با تکامل  مکاناین ظرفیت ا وابسته به ظرفیت استنباطی فرد است. خوانیلبگفتار از طریق 

برخی تا وجود دارد که منجر شده  خوانیلبنابراین یک ارتباط واضحی بین هوش و ب کند؛فراهم می ببیند تواندنمیبشنود یا چشم  تواندنمی
و هوش برای  خوانیلبارتباط بین  وزهن .اشاره کنند 80از  ترپایین 4(IQ) در افراد با بهره هوشی خوانیلبمشکالت جدی برای به وجود نویسندگان 

آوردن یک سطح خوب از کیفیت در  دستبهاما برای  ،ضروری است مناسب هوشوجود ،هاآن گیرینتیجهبنابر  واضح نیست. محققینهمه 

 81[.است خوانیلبضعیفی از توانایی  نسبتاًکننده  بینیپیشهوش  بنابراین ]2و52[.کافی نیست خوانیلب

 در زمینه ارتباط کالمی خوانیلب هایمحدودیت
 اند:شده در زیر مطرح است که هاییخوانی در معرض محدودیتلب

 دسترسی کامی و چاکنایی( و مثالً آواهای کامی، نرم) شودها درک نمیشده بر لبخوانی این است که همه آواهای شنیدهمحدودیت اصلی لب
توانند صحیح . برخی آواها می(هالب روی بر آواهاسختی تشخیص برخی  دلیل به) امل استناک خوانیلباز طریق  شناختیواجبه کدهای 

 یکدیگر اشتباه گرفته شوند. به علت جایگاه یکسان( نیز ممکن است با p ,b, mاما برخی )مثالً  ،درک شوند

  بسیار سخت است هاواکه از مجزاطور به هابرخی همخوانتشخیص گفتاری  آواهای میاندر. 

 راحت و  خوانیلب برای متر 3 )حداکثر(و متر سانتی 50 حداقل() بینفاصله  وابسته است، و شنونده به فاصله بین گوینده خوانیهمچنین لب
 .شودمیدقیق توصیه 

 مابین  کهطور وقتیمینه .جمله این شرایط استواقع میزان نور محیط ارتباطی، از دارد، در دیداری نظر ازاحتیاج به یک شرایط ویژه  خوانیلب
 و در نتیجه بر کیفیت ارتباط کالمی تاثیر می گذارد. شودخوانی با مشکل مواجه میگیرد، لبقرار  شیئی گوینده و دید گیرندههای لب

  کهتیوقخصوص هبسیار سخت است ب ،مجزا هایعبارت خوانیلب به محتوا و مطلب است.آن مرتبط با وابستگی  خوانیلبمحدودیت دیگر 
 (.شوندمیتشخیص داده  درستی بهدر عبارات  هادرصد از واژه 5 تقریباًتوسط محتوا حمایت نشود.)

 یدر مطالعه ]62[.(غیره سطح شنوایی فرد و اند )مثل هوش،دخیل خوانیلبدر  نیز فردی های متنوعو ویژگیخارجی  هایمحدودیت همچنین 
Lander  لب  های طبیعی گفتارخوانیها با استفاده از رژ لب یا کانسیلر نسبت به لبشود که برجسته کردن لباشاره می 2013و همکارش در سال(

                                                           
4 intelligence quotient 



 و همکاران..............محمدزاده                                                                                                                                                                        

 

 

 
                   

 *  یطب توانبخش پژوهشی – یفصلنامه  علم                                                                                                                                                                                                                         

     
 

 

255 

طور صریح و شفاف عملکرد گفتارخوانی را بدون هیچ تعاملی بین قابلیت دید لب و شیوه صحبت عالوه صحبت کردن بههبخشد. بخوانی( را بهبود می

 ]20[.دهدبهبود می

 افزارهای موجودی، تجهیزات و نرمنخوالب هایتکنیک
گزینه مهمی است.اگر افراد با  ،مانده شنوایی برای فهم اطالعات برای افراد با نقص شنواییخوانی از طریق باقیمانند یادگیری زبان گفتاری، لب

داشته  درکگفتار واضح و قابل طوری و همینخوانتری باشند، باید برای ارتباط با مردم توانایی لبنقص شنوایی خواهان زندگی اجتماعی طبیعی

ها بیشتر از لب ]72[.خوانی یک روش آموزشی ضروری استها بخواهند ارتباطشان با دیگر افراد افزایش یابد، بازشناسی لبباشند. همچنین اگر آن

 .دهدایش میبلیت فهم پیام را افزها قادیدن دندان کنند همچنیننیمی از اطالعات دیداری را فراهم می

 خوانیلب هایها و تکنیکروش
حضور  -خوانی بدین شرح است: الفهای سیستم لبخوانی را آموزش داد. مزیتتوان لبهای ویدئویی مرتبط با حرکات دهانی میبا استفاده از داده

کاربر نیاز به صدای مطلق ندارد.  -دهد. جقرار نمیتغییر در وضعیت شنیداری آن را تحت تأثیر  -خوانی ندارد. بنویز صوتی تأثیری در ادراک لب
روند به اشکال مختلف همچون مبتنی بر شکل، مبتنی بر پیکسل و اشکال خوانی به کار میحاالت و اشکال تصویری که در تحقیقات مرتبط با لب

خوانی که توسط اند.اولین سیستم لبمبتنی هالببر شکل هندسی دهان و  دسته اول که مبتنی بر شکل هستند، شوند.بندی وسیعی میپویا دسته
Petajan ،مبتنی بر پیکسل،این فرضیه را  خوانیلب هایدستگاه کرد.از حاالت مبتنی بر شکل مثل ارتفاع و عرض دهان استفاده می طراحی شد

خوانی از خطوط فعال برای رمزگذاری اشکال اند. سایر متدهای لبدهند که مقادیر پیکسل در اطراف دهان حاوی اطالعات چشمگیر گفتاریارائه می
ه است که در آن از قالب فضایی شد ارائه خوانیشده ،نوعی تکنیک لب پژوهش انجام مطابق با کنند.کردن حرکت لب استفاده می لب و محدود

 STT شود.می ایجاد های ویدئویی و تخصیص اهمیت بیشتر به حرکات،با استفاده از یکپارچگی زمانی داده STT شود.استفاده می 5(STT) زمانی
راهکاری را پیشنهاد  روی پیشسفید است که برای نمایندگی حرکات صورتی با دیوریشن کم مناسب است. مقاله و سیاه حاصل تصویر دوبعدی

و همکارانش اظهار کردند که استفاده از تصاویر  Potamianos .(1شکل) شودقرار داده می جای میکروفون در هدستدهد که دوربین بهمی
در این شیوه  دهد.می دست شده، نتایج بهتری را در مقایسه با تصاویر کل چهره به وسیله دوربین متصل به هدست گرفتهویدئویی از دهان که به

 شود:قسمت تقسیم می 4شده به  بازشناسی گفتار دیداری ارائه

 بندیطبقه -4  کاهش ابعاد -3  شکل() استخراج حالت -2  بندی حرکتتقسیم  -1

 

 

 

 : جایگاه دوربین1تصویر                                        

دهد. این تکنیک حرکات های برداری شرح میبندی حرکت و مکانیسمی بر رویکرد تقسیمخوانی را مبتنیک شیوه لب ی حاضردر حقیقت مقاله

سیستم دیگری برای تبدیل و بازشناسی حرکات لب افراد به الگوی مشخصی  ]82[.کندتقسیم می STTهای تصویری با استفاده از دهانی را از توالی
ها در طول گفتار، تصویربرداری و ردیابی حرکات لب با شده است. طراحی دازشی تصویری،ای( است برای سیستم پرنشانه) عنوان رمز عبوریکه به

توان می بنابراین را دارد، تعیین طرز تلفظ هر لغت توانایی بعدی هستند کهعنوان نقاطی بر سطح دوبه شده شود. تصاویر ثبتلغت مربوطه کشف می
خوانی در فضاهایی که لب چنین این فن. همشودمیسیالب به سیالب لغت دنبال کردن ها باعث لب حرکت .ردها را آنالیز و ترکیب کحرکت لب

ها شود که سرعت لبهای دیگر از سیستم پردازش تصویر استفاده میدر سامانه ]92[.رودبه کار می پذیر نیست،مکالمه از طریق گفتار مستقیم امکان
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 دادن روشی است برای قرار) 6بلوکیهای تطبیق ها با ترکیب پردازش مورفولوژیک تصاویر و تکنیکلب تسرع کند.را از توالی تصاویر استخراج می
ها در تعیین محل محدوده سرعت نهایی لب شود.تخمین زده می تخمین حرکت( های ویدئویی دیجیتال برایای از فریمهای تطبیقی در دنبالهبلوک

در حقیقت امروزه استخراج و آنالیز  ]30[.مفید است ،شودکه سیگنال گفتاری با نویز پوشیده میخصوص وقتیهب هاداده این رود.ها به کار میسیالب
خوانی را تشکیل لب هایسیستم های ارتباطی ضعیف،کنفرانس،سیستم ای مثل ویدئوچندرسانه هایمعتبر حرکات صورتی بخش مهمی از سیستم

بازشناسی گفتار دیداری  7(ALIFE) استخراج خودکار حاالت لب رود.های بازشناسی گفتار به کار میاز کانالعنوان یکی حرکات دهانی به دهد.می
دوم، استخراج حاالت و اشکال  ها.ها و ردیابی آنتعیین محل لب اول، شده: قسمت تشکیل 3این رویکرد از  دهد.را از توالی گفتار ویدئویی انجام می

)اصوات گفتاری مختلفی هستند که به  ها8بندی و بازشناسی ویزمشده برای طبقه استخراج حاالت از صورت گوینده. نهایتاًدیداری مربوطه و دقیق 

کوچکترین واحد زبانی است که به لحاظ  9واج ]31[.رودخوانی( به کار میخصوص به هنگام لبهب رسند،می نظر هنگام تولید بر روی دهان مشابه به
طور مشابه ویزم، های مختلف متفاوت است. بهها در زبانباشد معنا کلمه را تغییر دهد. تعداد واجمیباشد و قادر میتشخیص اکوستیکی قابل 

-ها مکان آن را تعیین میکه ویزمدر حالی ،کنندها نحوه گویش را مشخص میواج ]23[.صورت دیداری استکوچکترین واحد قابل تشخیص به

هایی نقش تولید گفتار اندام اما متاسفانه در شود،میویزم معادل آن تعریف  ،برای هر واج ،اسایی گفتار دیداری در بهترین حالتبرای شن ]33[.نمایند
 ]43[.ها استها بسیار کمتر از تعداد واجدارند که غیر قابل دیدن هستند و بنابراین نگاشت واج به ویزم یک نگاشت چند به یک است و تعداد ویزم

چنین رویکردی برای افراد با نقص شنوایی که هیچ دسترسی به  این ویژهشود. بهخوانی استفاده میاز آموزش تصویری برای بهبود مهارت لب زهامرو
های درس خوانی تولید شد.درس لب 9ساعتی از  3یک ویدئوی  برای رفع این نیاز در استرالیا مفید است. ،خوانی ندارندهای آموزشی لبکالس

های ویدئو را آموزانی که درسدانش خوانیبهبودی چشمگیری را در مهارت لب ی حاضرهفته مورد آزمایش قرار گرفت. مطالعه 5تصویری در 
 تریضعیف ًنسبتا خوانیچنین بهبودی بیشتری در افرادی که لبهم مطالعه کردند در مقایسه با گروه کنترل که این کار را انجام ندادند، نشان داد.

 ]6،353[.داشتند مشاهده شد

 خوانیمو جود در زمینه لب افزارهاینرم
خوانی لب افزارهایخوانی توسط افراد و یا از نرمتوان از آموزش لبخوانی )مثل تجربه یک کاهش شنوایی ناگهانی( میدر مواقع نیاز به یادگیری لب

را تولید کرد.این شرکت،  Seeing and Hearing Speechبرنامه که Sensimetrics  عبارتند از:خوانی رایج لب هایاستفاده کرد. برنامه
 3افزار خوانی،این نرمبرای کمک به افراد در یادگیری لب آموزش تخصصی یا مطالعه مستقل فرد طراحی کرده است. افزارش را مناسب برای هرنرم

 ها،کند: واکهمی دهیدسته سازمان 4ایی و صوتی.این برنامه گفتار را در های بینکند: با و بدون نشانهمحیط متفاوت آموزشی را فراهم می
 Hearing نمایش کنترل کنند. توانند سرعت گفتار را در صفحهکاربران می برای یادگیری بیشتر و مکالمه روزانه. (stress) تکیه ها،همخوان

Visionهاآن محصول خوانی این شرکت است.لب افزاردیگر نرم "I See What You Say" . سایتشان ها در وببنابر توضیحات آن هست
شده است. در این  های متفاوتی برای یادگیری پیشنهادکند. محیطشده کمک میخوانی هر لغت و عبارت گفتهاین برنامه افراد را در یادگیری لب

خوانی را ها که انجام لبنکردن لب ها یا بازمثل گاز گرفتن لب است، شده خوانی افراد گذاشتههای چالش ساز برای لبسایت تصاویری از موقعیت
عنوان پروژه تحقیقی پایان هافزاری برای یادگیری فردی بنرم برنامهDr. Mary Allen  محققی در استرالیا به نام کند.برای افراد مشکل می

اش آزمایش شنوا برای تخمین کاراییفرد بالغ کم 38افزار در کند که این نرمیخوانی با کمک کامپیوتر طراحی کرد. او بیان ماش با عنوان لبنامه
های تصویری اصوات گفتاری مثل تایی از کارت 33خوانی ارائه کرد. تولیدات دیگر او شامل یک بسته عالوه او یک ویدئو واقعی از رقابت لبهشد. ب
 Read Myبرنامه  Speechreading Laboratory Inc های تصویری است.ها است و یک پوستر از تمامی کارتها و همخوانواکه

Lips .طراح آن  را تولید کردRobert L Russell جای حروف، این برنامه قبل از پیشرفت به جمالت و عبارات با لغات شروع ههست. ب
خوانی را این برنامه لب شوند.وزان مجبور به یادگیری بهتر میآمدانش ،در این برنامه هیچ صدایی نیست زیرا سازنده معتقد است با منع صدا شود.می

 ]73[.دهدپوشش می غیره های متفاوتی مثل خوردن صبحانه و یادر تنظیمات و موقعیت

                                                           
6 block matching technique 
7 Automatic Lip Feature Extraction 
8 viseme 
9 phoneme 
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 گيرینتيجهبحث و 
 نویز محیطی یا کاهش شنوایی، ترتیب که با افزایش این خوانی در درک بهتر گفتار تأکید کرد، بهبر نقش مکمل لب از بررسی متون حاضر می توان

واقع  در توان آن را جایگزین خوبی برای مسیر شنیداری دانست.شوند؛اما نمیخوانی متوسل میبه لب افراد برای جبران کاهش اطالعات شنیداری،

شود، بهبود و ارتقا ی خوب ایجاد میخوانمزیت اصلی که توسط لب .]1[خوانی توانایی فهم نسبی گفتار با نگاه کردن بر لب و چهره گوینده استلب
این اثر در هر دو  شود.خوبی از طریق مسیر شنیداری دریافت نمیواقع جبرانی است برای اطالعاتی که به دریافت و فهم گفتار شفاهی است که در

خوانی بهتری نسبت به افراد مسن دارند. انایی لبتر توهای موجود افراد جوانطبق یافته ]2[.شده است به نقص شنوایی دیده گروه افراد شنوا و مبتال
خوانی در فهم امروزه با توجه به اهمیت لب ]81[.دهندخوانی نیز نتایج متناقضی را نشان میهوش و توانایی لب یچنین بررسی میان رابطههم

ی آموزش این مهارت، طراحی شده است که استخراج و خصوص در راستاهخوانی بافزارهای لبها و نرمتکنیک اطالعات در افراد با نقص شنوایی،
شود.از بررسی خوانی بیشتر بر آموزش تصویری تأکید میرود. در آموزش مهارت لبها به شمار میآنالیز حرکات صورتی بخش مهمی از این تکنیک

ها از تصویربرداری و ردیابی که در اکثر تکنیک دآمدست به تکنیک جدید لب خوانی  5های لب خوانی، ها و تکنیکمجموع مطالعات پیرامون روش
کارایی آن به عنوان یکی از کانالهای  حرکات دهانی،دلیل کارایی و دقت باالتر استفاده می شود.از جمله مزیت ثبت تصاویر ویدئویی از هحرکات لب ب

شرکت مجزایی طراحی  یک توسط نی معرفی گردید که هرخوانرم افزار جدید آموزش لب 4 بازشناسی گفتار است. هم چنین با بررسی مطالعات،
اند که برخی با هدف یادگیری فردی و برخی با هدف یادگیری کار گرفتههیک از شرکت ها رویکرد خاص و متفاوت خود را در طراحی ب هر اند.شده

کارگرفته شده است که دو برنامه تاکید بیشتر هآموزشی ب همچنین تفاوت عمده این برنامه ها بر روی محتوای گروهی نرم افزار را طراحی کرده اند.
توان نقطه با مرور مجموع مطالعات می ]73[.جمالت و عبارات استفاده کردند )همخوان و واکه(، بر استفاده از لغات داشتند و دو برنامه دیگر از واج

)مانند ارتباط آن با سن یا هوش و یا مقایسه آن در افراد با شنوایی های مختلف خوانی از جنبهبررسی مهارت لبشده را های انجامقوت پژوهش
های توانبخشی بازشناسی گفتار و نقش موثر آن در سری برنامه گر اهمیت این مهارت در( دانست که بیانغیرهنقص شنوایی و  طبیعی با افراد با

خوانی در بهبود درک و بازشناسی های دیداری و استفاده از لبموثر نشانه ، نقش مکمل واست ای که در اکثر مطالعات برآن تاکید شدهنتیجه است.
پیرامون  خصوصهگفتاراست. هم چنین با بررسی مطالعات در زمینه لب خوانی در کشورمان، ضعف قابل توجه علمی در این حیطه مشاهده شد، ب

ایجاد کرده  ورهای علمی کشدر مجموع فعالیت و این خالء قابل توجهیای در کشور انجام نشده است خوانی که تاکنون مطالعهموضوع آموزش لب
توان طراحی و می تبع آن تأثیر مثبت در ارتباط کالمی و بازشناسی گفتار،خوانی در فهم گفتار و به در کل با در نظر گرفتن نقش موثر لب است.

بخشی های توانتوان در برنامهبا در نظر گرفتن سودمندی این توانایی میهم چنین  خوانی را توصیه کرد.کارهایی در جهت آموزش لبهبررسی را
 خوانی قائل شد.شنوایی سهم بیشتری را برای آموزش لب
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