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Abstract 

Lip synchronization problem is a significant requirement in multimedia world. The 

synchronization scheme is responsible for ensuring that the audio and video streams are 

synchronized after processing. 

In recent years, there is a great deal of research, which was conducted on the issue of 

employing the recognition operation of emotion expressions in the process of identifying and 

finding a solution to the problem of synchronization. 

This dissertation is based on the concept of recognizing the problem of synchronization 

in the multi-models (audio/video) of emotion expressions for non-synchronizing 3D video film 

(stereoscopic). The proposed work is divided into two stages: the recognition of audio 

expressions and the recognition of visual information expressions, with four basic emotion 

expressions: anger, happiness, sadness, and surprise. 

The audio recognition depends on the classification operation for the features of time 

domain and the frequency domain features, which are extracted from the training audio signals 

(dataset of recording the para-linguistic voice signals), and for the testing audio signals which 

is isolated from 3D video films. Multi-layer Perceptron Back-propagation network (MLP) is 



used for training the features of audio dataset and classifying the features of isolated 3D audio 

signals. 

The visual information recognition depends on the geometric-based features, which are 

extracted and classified for the intensity image and for the depth image for each frame of 3D 

video film after face detection operation. The local features (landmarks) for intensity image is 

extracted for each image of BOSPHORUS DATABASE as training stage and for each frame 

of 3D video films as testing stage. The threshold technique is used for calculating the ratio of 

the amount of change in the distances for landmarks between neutral image and expression 

image, this technique is used for training the features of dataset and classifying the features of 

3D video film. The features of depth image are extracted by finding the statistical features for 

the difference image (difference between the neutral image for depth and the expression image 

for depth), and the curvelet image (curvelet coefficients for expression image for depth). And 

then the MLP is used for training and classifying these features. 

The classification rate for isolated audio signal is 90%, the classification rate for the 

geometric-based process of intensity image plus depth image for difference features of 3D 

video film is 80%, the classification rate for geometric-based process of intensity image plus 

depth image for curvelet features of 3D video film is 82%. The recognition rate for the whole 

proposed system (audio plus video with curvelet features for depth image) is 80%. 
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 تيارات أن من التأكد عن المسؤول هو التزامن مخطط. المتعددة الوسائط عالم في مهم مطلب الشفة تزامن مشكلة

 .المعالجة بعد متزامنة والفيديو الصوت

 في نفعالاال تعبيرات تمييز عملية توظيف مسألة حول أجريت التي البحوث من الكثير هناك األخيرة، السنوات في

 .التزامن لمشكلة حل وإيجاد تحديد عملية

 تتعبيرا من( الفيديو/  الصوت) متعددة نماذج في التزامن بمشكلة االعتراف مفهوم على تستند أالطروحة هذه 

 وتيةالتعابيرالص تمييز: مرحلتين إلى المقترح العمل وينقسم. متزامن غير 3D (stereoscopic) فيديو لفيلم االنفعال

 .لمفاجأةوا الحزن، السعادة، الغضب،: األساسية المشاعر تعابير من أربعة مع البصرية، المعلومات تعابير وتمييز

 من رجتستخ التي التردد، نطاق وخصائص الزمني المجال خصائص تصنيف عملية على عتمدي التمييزالصوتي

 تعزل يالت الصوت، اختبار وإلشارات ،(اللغوية شبه صوت إشارات لتسجيل بيانات قاعدة) الصوت تدريب إشارات

 بيانات قاعدة خصائص لتدريب(  MLP) العكسية وبالمستقبالت الطبقات متعددة شبكة يستخدم 3D. الفيديو أفالم من

 3D. فديو فلم من المعزولة الصوتية اإلشارات خصائص وتصنيف الصوت

 intensity لصورة وتصنف تستخرج التي هندسي، أساس ذات خصائص على يعتمد البصرية المعلومات تمييز 

 لصورة( المعالم) المحلية الخصائص. الوجه كشف عملية بعد 3D الفيديو فيلم من إطار لكل depth ولصورة

intensity البيانات قاعدة من صورة لكل تستخرج BOSPHORUS الفيديو أفالم من إطار ولكل تدريب كمرحلة 

3D العتبة تقنية. اختبار كمرحلة threshold صورةال مابين للمعالم المسافات في التغير مقدار نسبة لحساب تستخدم 

 . 3D الفيديو يلمف خصائص وتصنيف البيانات قاعدة خصائص لتدريب تستخدم التقنية هذه التعبير، صورة و المحايدة

  صورة بين الفرق) الفرق للصورة اإلحصائية الميزات إيجاد خالل من Depth الصورة خصائص استخراج تم

depth وصورة المحايدة depth وصورة ،(للتعبير curvelet (معامالت curvelet لصورة  depthللتعبير .)ثم 

 .الميزات هذه وتصنيف للتدريب MLP يستخدم

 للصورة الهندسي االساس ذات للعملية التصنيف ومعدل ،٪90 هو المعزولة الصوتية لإلشارة التصنيف معدل

intensity صورة إلى باإلضافة  depth3 الفيديو فيلم من الفرق لخصائصD للعملية التصنيف ومعدل ،٪80 هي 

 3D الفيديو فيلم من curvelet لخصائصdepth  صورة إلى باإلضافة intensity للصورة الهندسي االساس ذات

( depth للصورة curvelet خصائص مع الفيديو إلى باإلضافة الصوت) كله المقترح للنظام التمييز معدل.  ٪82 هي

 .٪80هو


