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  )مقاله پژوهشی(
 گفتار با استفاده عالمتِفارسی از روی  هایِ واکه بندیِ طبقهدقت  بهبود میانگین

 گشتال هم شبکۀ عصبیِاز 
 

 ، نرگس اکبری*محمد عسگری
 فنی و مهندسی رسانه، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ۀدانشکد

 57/57/5933، پذیرش: 72/55/5931دریافت: 

 چکیده
که مشخصات بساامدی و زماانی    مبنای تعدادی واحد آوایی است. با توجه به این کردن گفتار بر الگوکردهای بازشناسیِ گفتار،  کی از رویی

باا اساتفاده از    ییالگاو ، هدف ارائاه  در این پژوهشها برای تشخیص گفتار مهم است.  ، تشخیص واکهها هستند پایدارتر از سایر واج ،ها واکه

مارد،،   51زن و  51گویناده    93 وین، نظیر شبکۀ عصبی عمیق برای بهبود دقت تشخیص واکه و افزایش کاربردهای آن است.های ن روش

حااوی فطاو واکاه     هاای  قاا  باه  خوانند. دادگان گفتاری پا  از پاردازش    واکۀ فارسی را میها با شش  خوان هم  های ترکیب تمامی حالت

عنوان ورودی به شبکۀ عصبی پیچشی با دو الیۀ پنهان  دست آمده، به شود. اسپکتروگرام به راج میبندی شده و اسپکتروگرام آن استخ بخش

واکۀ فارسی بارای  دقتِ تشخیص شش  . میانگینِاند کار برده شده ینده برای آزمون بهگو 1گوینده برای آموزش و  71شود. دادگان  داده می

 دست آمده است کاه نسابت باه کارهاای پیشاین کاه میاانگین خطاایِ         به ،درصد 19/6 میانگین خطای  درصد 52/39پیشنهادی  یالگو

 درصاد  22/57 الای  درصاد  12/7 ،باوده ، های موجود الگودر  خطامیانگین ترین  ترین و بیش  کم درصد 6/53 الی درصد 2/3تشخیص واکه 

 بهبود یافته است.

 

 فارسی. دادگان، بندی طبطه، لوشنال،گشتال  کانو هم شبکۀ عصبیهای فارسی،  تشخیص واکه :ها کلیدواژه

 

    قدمه. م9

اکاه  خاوان و  ، هام 5خوان واکه در فارسی سه نوع هجای هم

 وجاود دارد  9خاوان  خوان هم ه همخوان واک و هم 7نخوا هم

صورت مجزا و یا ترکیبی از سه نوع هجای  هر کلمه به [.5]

ی اصالی هار هجاا اسات.      مذکور اسات کاه واکاه، هساته    

نی بر هجا در اکثر کاربردهای پردازش گفتار واحدهای مبت

 ،1، احاراز هویات گویناده   4نظیر تشخیص گوینده و گفتاار 

، تشخیص بیماری از طریاق گفتاار   6تخمین لهجه و گویش

شاوند.   کاار گرفتاه مای    باه بسیاری کاربردهای دیگر و  [7]

2آر، اِس  اِی گفتاار  تشاخیص  هاای  دستگاه
 برابار  در مطااوم 

 تشاخیص  اصالی  کاربردهاای  جملاه  زا گفتار سرعت تغییر


*
  m.asgari@iribu.ac.ir نده پاسخگو:نویس 

1 CV; Consonant-Vowel 
2 CVC; Consonant-Vowel-Consonant 
3 CVCC; Consonant-Vowel-Consonant-Consonant 
4 Speech/Speaker recognition 
5 Speaker verification 
6 Dialect recognition 
7 ASR; Automatic Speech Recognition 

 [.4-9] است واکه

منظااور شناسااایی و  بااه ؛قیاادی و همکاااران[ 1]منباا  در 

با استفاده از مشخصاات   ی فارسی، ابتداها واکهبندی  دسته

دسات آورده و   حااوی واکاه را باه    هاای  ها، قا  واکه صوتی

 3اِم، وی  اِس ماشین باردار پشاتیبانی   1بند سپ  یک دسته

کاار بارده شاده اسات.      بندی واکه و غیر واکه به برای دسته

خطاای  یک عیب روش ماذکور ایان اسات کاه باا وجاود       

خوان در  عنوان هم دارای واکه به اشتباه به که قا  53حذف

 کاه قاا    55نظر گرفته و حذف شاده اسات و خطاای درج   

واکاه در نظار گرفتاه و     خوان به اشتباه به عنوان دارای هم

شده اسات. میاانگین خطاای     بندی انجام ؛ دستهدرج شده

بارای   [6]اسات. در   67/5دست آماده در روش ماذکور،    به

و میازان   5، اناریی 57هاا  فرمنات  های فارسی، تشخیص واکه


8 Classifier 
9 SVM; Support Vector Machine 
10 Deletion error  
11 Insertion error 
12 Formant 

یّات ایرانمجله انجمن مهندسی صوت

 11-19، صفحات: 2، شماره: 8، دوره: 9911سال 
مقاله پژوهشی
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از روی گفتاار فارسای اساتخراج     7آرسای،   زِد عبور از صفر

داده شده است. در  شبکۀ عصبیعنوان ورودی به  شده و به

 9بازگشات خطاا  و روش  الیاۀ پنهاان  تحطیق ماذکور از دو  

تارین دقات    و کم 13/3ترین دقت  . بیشاست استفاده شده

 ،[2] منبا   مارکز و همکااران در است.  41/3در این روش 

واکاه انگلیسای  بادون در نظار گارفتن       1برای تشاخیص  

، 1تای  آی اِم آی تی از پایگاه داده، با استفاده 4های مرکب واکه

ل ضااریب کپسااترا هااای اسااتخراج شااده بااه روش ویژگاای

را  [1-53] 6ساای، ساای  اِف  اِم ی در مطیاااس ماا  بسااامد

اند کاه   استفاده کرده 2پیشرو شبکۀ عصبیعنوان ورودی  به

 دست آمده است. به درصد 1/35دقت 

هاای زباان هنادی     تشخیص واکاه  برایکونهی و همکاران 

 نمونه برای تشاخیص پان    533 از [55] 1گویش ماالیاالم

ای صاوتی باا اساتفاده از    ها  منظور استخراج ویژگی واکه به

 ای غیرمتعامد فضای فاز نططه توزی  و سی سی  اِف اِمترکیب 

عنوان  ها به که این ویژگیاستفاده کرده  3دی، پی اِی ساِ  پی

 از. میشرا و همکااران  اند داده شده شبکۀ عصبیورودی، به 

ی در مطیاس م  مبتنی بر چندکی بسامدضریب کپسترال 

منبا   در  53سی، سی اِف اِم -یوسیاِن ک پویای پیشنهاد شده

اند  های زبان هندی استفاده کرده برای تشخیص واکه [57]

بهتار از   درصاد  32/1الی  درصد 1که دقت تشخیص واکه 

اساتفاده شاده اسات.     سی سی  اِف اِمزمانی است که فطو از 

 1بارای تشاخیص    7353در سال  ،[7] کرکماز و همکاران

اند که باه   م ینتیک استفاده کردهاز الگوریتواکه زبان ترکی 

 .اند های ترکی رسیده برای تشخیص واکه درصد 533دقت 

بایستی توجاه داشات کاه یکای از معایاب الگاوریتم       البته 

 کاشاانی و همکااران در   پایداری جاوا  اسات.   ینتیک عدم

های طیفی به روشی  الگواز برخی از  با استفاده ،[59] منب 

طاور   کاه باه   اناد  دادهشنهاد ، یک چارچو  جدید پیمتوالی


1 Energy 
2 ZRC; Zero Crossing Rate 
3 Back propagation 
4 Diphthong 

های  ای از گفتار انگلیسی با لهجه ، مجموعهTIMITپایگاه داده  1

 مختلف است.
6 MFCC; Mel Frequency Cepstral Coefficient 
7 Feed-Forward 
8 Malayalam  
9 PSAPD; Phase Space Anti-Diagonal Point Distribution 
10 QCN-MFCC; Proposed Quantile-based Dynamic Cepstral   

Normalization-Mel Frequency Cepstral Coefficient 

، واکاه مستطیم سه خطای احتماالی در مساهله تشاخیص    

را برطارف   واکهها و درج  خوان هم، درج ها واکه حذفِیعنی 

ی شام  سه مرحلاه اصالی باه    کند. چارچو  پیشنهاد می

حا  بارای کااهش     اول، دو راه ۀ. در مرحلا استذی   شرح

اولاین   واکاه ارائاه شاده اسات.     حذف ۀاساسی خطای اولی

نمودار  شده توسو یک های شناسایی هح ، استفاده از قلّ راه

معمولی مبتنی بر اناریی اماا    55اُسی،  تی تاب  هدف زمانی

و آساتانه   اُسای  تیبدون استفاده از فرآیندهای هموارسازی 

مبتنی  اُسی تیشده توسو یک  های شناسایی هاوج است. قلّ

 وساایمخلااوگ گا یالگااو اسباار طیااف تولیدشااده براساا 

حا  دوم بارای دساتیابی باه      عناوان راه  نیز به 57اِم، اِم  جی

دوم،  ۀشود. در مرحلا  تر ارائه می خطای حذف واکه کوچک

کاالس   ارای دوبندی ماشاین باردار پشاتیبانی د    یک طبطه

شاود.   استفاده مای  واکهخوان از  های هم هبرای شناسایی قلّ

شاوند،   بندی می طبطه خوان همعنوان  هایی که به هحذف قلّ

دهاد. سارانجام، یاک     را کااهش مای   خوان همخطای درج 

بارای  کاالس   دوارای بندی ماشین بردار پشاتیبانی د  طبطه

در هماان   شاده  های متاوالی تشاخیص داده   هبندی قلّ طبطه

هااای  هاز سااایرین ارائااه شااده اساات. ادغااام قلّاا     واکااه

تاوجهی   طور قابا   به «واکههمان »عنوان  شده به بندی طبطه

 باا اساتفاده از روش  که  دهد کاهش میج واکه را خطای در

روی دادگااان  میااانگین خطااای تشااخیص واکااه  ، مااذکور

درصاد   6/53دات تلفنای   و فاارس  درصاد  2/3 59دات فارس

  .است

 54اِن، اِن  سای  پیچشی شبکۀ عصبییک  پیشنهادی یالگو

اسات کاه ورودی آن    نارون،  97و  56 پنهاان   ۀبا دو الیا 

 ۀواکا حاوی فطاو  های  ده از قا ش استخراج 51اسپکتروگرام

 درصاد  533ترین دقت تشخیص واکاه   بیش .گفتاری است

 ۀ واکا  درصاد  19تارین دقات    ، کم،«اَ»و  «ای»های  واکه 

 52/39 واکاۀ فارسای   6میانگین دقت ک  تشاخیص  ، ،«آ»

 19/6 ۀ فارسیواک 6و میانگین خطای ک  تشخیص  درصد


11 TOC; Temporal Objective Contour 
12 GMM; Gaussian Mixture Model 

تارین دادگاان فارسای کاه باه دو       ترین و در دساترس  از بزرگیکی  59

 آوری شاده اسات   صورت میکروفنی و تلفنای باه صاورت تمیاز جما      

 www.rcdat.com.،   
14 CNN; Convolutional Neural Network 
15 Spectrogram 
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 دست آمده است.  به درصد

فارسای   دادگاان خاش دوم روش تهیاه   پ  از مطدمه، در ب

پیشانهادی کاه    یالگاو تشریح خواهد شد. در بخش سوم، 

هاای گفتاار از    ، جداساازی قاا   5اصلی:  مرحلۀشام  سه 

 ،9، استخراج اساپکتروگرام و  7خوان از واکه،  سکوت و هم

های فارسای اسات، ارائاه خواهاد شاد. در       بندی واکه دسته

بیان خواهد شد. در ا ه چهارم نتای  آزمایش و فرمول بخش

گیری شرح داده  نتیجهبحث و در بخش ششم بخش پنجم 

 خواهد شد.  

 

 فارسی دادگان. تشریح روش تهیه 2

ساترس بارای آماوزش    وجود دادگاان در د  با توجه به عدم

 فارسای  دادگاان در این بخش به جزئیات های فارسی،  واکه

روش گردآوری، مشخصات گوینادگان و   از جملهشده  تهیه

تهیۀ دادگان فارسی  ایو ضبو صدا پرداخته شده است.شر

آوردهاای   دادگان، از دسات  اری خودکارگذ برچسبو روش 

شاش   5در جادول   مهم این تحطیق در زبان فارسی است.

 5اِی، پای   آی المللای  باین  آوانگااری فارسی و الفباای   ۀواک

 .اند نشان داده شده متناظر

خاوان و   یک هم های صوتی از ترکیب تمامی حالت نِدادگا

خاوان وجاود    هام  79. در فارسی اند یک واکه تشکی  شده

واکاۀ  خوان را باا شاش    هم 79که هر گوینده، ترکیب  دارد

گفتااری   ۀداد 591خواند. پ  برای هر گوینده،  فارسی می

هااای  ، تمااامی حالاات7. در جاادول وجااود دارد×6=  591 

 خوان با واکۀ فارسی آمده است. ترکیب هم
 

 متناظر.اِی  پی آیهای فارسی و نمایش  اکهو 9جدول 

اِی پی آیمعادل  فارسی معادل نوشتاری واج

a∧ آ ɒ:

I ای i:

U او u:

A َا Æ

E ِا E

O ُا O

 


1 IPA; International Phonetic Alphabet 

هاای   یکای از اداره  کارمندِ 93از فارسی دادگان  ۀبرای تهی

باا محادوده   ، 7منظاور تعاادل   آقا به 51خانم و  51 تهران 

گفتااری دعاوت    دادگاان رای بیاان  سال با  11تا  75سنی 

آوری  شده است. با توجه باه اینکاه اعضاایی کاه در جما      

شرکت کردند، اعضای یک خانواده نبودناد، امکاان    دادگان

. افااراد حااداق  شااده اساات   دادگااانصاادا در  تشااابهِ

کننده دارای زبانِ مادری فارسی بودند کاه در باین    شرکت

بودنااد 9یتهراناا ۀ، اکثریاات دارای لهجااکنناادگان شاارکت

های نیشاابوری، اراکای و مازنادرانی نیاز باه چشام         لهجه

ای  سایم حرفاه   بای   خورد،. برای ضابو صادا میکاروفن    می

کار برده شده است. فاصاله دهاان گویناده تاا      به 4جی یک آ

گفتااری باا    دادگاان متر است.  سانتی 1میکروفن در حدود 

ه بیات بار نانیا    56ز و دقت کیلوهرت 56 1برداری نرخ نمونه

تاک  نانیاه و   1/5. مدت زمان هر فای  صوتی اند ضبو شده

هاای کلیادی در    باشاد. یکای از بخاش    مای  6،کانالمجرا  

اسات.   دادگاان  1، برچساب 2های باا نظاارت   آموزش شبکه

، نیازمناد  3صاورت دساتی   باه  گاان زنای داد  برچسب یندفرآ

هزینه، نیاروی انساانی و زماان طاوالنی اسات کاه رابطاه        

یناد  هاا باا زماان فرآ    فاتن حجام داده  اال رمستطیمی بین ب

زنی دستی، هزیناه و نیاروی انساانی وجاود دارد.      برچسب

استفاده شده است  7359افزار متلب  نرمبرای ضبو صدا از 

صورت خودکار انجام شاود. در نهایات باه     بهزنی  تا برچسب

هاا نیااز    برچسب کردن نهاییبررسی برای  فرد مجر یک 

جویی شده  سانی بسیار صرفهاست. پ  در زمان و نیروی ان

 کاه  اند تعریف شده S_xx_x_xxصورت  ها به است. برچسب

xx    گویناده  ۀنشاانگر شامار  اول از سمت چا ،x   نشاانگر

 خوان است. آخر از سمت چ  نشانگر هم xxکالس واکه و 


2 Balance 

اسات کاه معماوال      زباان فارسای   هاای  لهجاه  یکای از  لهجۀ تهرانای  9

های گفتاری ایرانی  باه   ه و در رسانهی معیار شمرده شد لهجه ایران در

چناین در   شاود. هام   محلی، از ایان لهجاه اساتفاده مای    های  جز رسانه

زبان، از این لهجه اساتفاده   آموزش زبان فارسی در کشورهای غیرفارسی

 به وجاود آماده   قاجار ی تهرانی به شک  کنونی از زمان گردد. لهجه می

 تفاوت دارد. تهران ی اهالی بومی هجاست و با له 
4 AKG 
5 Sampling rate 
6 Mono 
7 Supervised 
8 Label 
9 Manually 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 93، از 591×93=4543داده   4543 پاااژوهشدر ایااان 

 71دگاان  آوری شده است که از این تعداد، دا گوینده جم 

 1نموناه بارای آماوزش و دادگاان      9413گوینده، معاادل  

کاار بارده شاده     نمونه برای آزمون باه  633گوینده، معادل 

 است.

یناد ضابو صادا    آموزش اولیه به فاردِ گویناده، فرآ   پ  از

، 7د. پا  از خاوانش هار ساتون از جادول      شاو  شروع می

درستی ضابو   شود، اگر صدا به شده پخش می صدای ضبو

 ایان  شاود، در غیار   شد، ساتون بعادی خواناده مای    شده با

ده شود  در شاک   صورت بایستی همان ستون دوباره خوان 

 یند تهیه دادگان نشان داده شده است،.فرآ 5
 

های فارسی برای  ها و واکه خوان های ترکیب هم تمامی حالت 2جدول 

 .ساخت دادگان

ف
دی
ر

 

 هم
+آ
ان
خو

 

 هم
ی
ن+ا
خوا

 

 هم
+او
ان
خو

 

 هم
ن+اَ
خوا

 

 هم
ن+اِ
خوا

 

 هم
ن+اُ
خوا

 

 اُ اِ اَ او ای آ 3

  ُ  ِ  َ بو بی با 5

 پُ پِ پَ پو پی پا 7

 تُ تِ تَ تو تی تا 9

 ثُ ثِ ثَ نو نی نا 4

 جُ جِ جَ جو جی جا 1

 چُ چِ چَ چو چی چا 6

 خُ خِ خَ خو خی خا 2

 دُ دِ دَ دو دی دا 1

 ذُ ذِ ذَ ذو ذی ذا 3

 رُ رِ رَ رو ری را 53

 یُ یِ یَ یو یی یا 55

 شُ شِ شَ شو شی شا 57

 غُ غِ غَ غو غی غا 59

 فُ فِ فَ فو فی فا 54

 کُ کِ کَ کو کی کا 51

 گُ گِ گَ گو گی گا 56

 لُ لِ لَ لو لی ال 52

 مُ مِ مَ مو می ما 51

 نُ نِ نَ نو نی نا 53

 وُ وِ وَ وو وی وا 73

 هُ هِ هَ هو هی ها 75

 یُ یِ یَ یو یی یا 77


 گوینده. 93الگوریتم تهیه دادگان فارسی برای  9شکل 

 

 . تشریح روش پیشنهادی9

سازی رفتاار محاساباتی    های عصبی در راستای شبیه شبکه

مغااز انسااان، بااا مزایااایی نظیاار یااادگیری تطبیطاای، خااود 

بنادی،   ساماندهی، عملگرهای بالدرنگ، تحم  خطا، دساته 

توساو متخصصاین    پذیری، ، پایداری و انعطافدهی تعمیم

منظاور ایجااد ابزارهاایی تحلیلای و      داناان باه   مغز و ریاضی

تا الگوهاای پاردازش اطالعاات در     ندپذیر ابداع شد آموزش

در یاادگیری   نظارات یکای از  مغز انساان را تطلیاد کنناد.    

باا   5333عمیق، شبکۀ عصبی پیچشی است کاه در ساال   

روی  شده توساو هوبا  و ویازل    های انجام الهام از آزمایش

فاده از با تعادل بین عماق، باا اسات    قشر بینایی معرفی شد.

تار باا سارعت     به دقت بیش توان شبکۀ عصبی پیچشی می

. هاای فارسای دسات یافات     بندی واکه تهمناسبی برای دس

در شاده  هاای فارسای پیشنهاد   تشخیص واکه دستگاهِپ  

کاه شاام     دارای سه مرحلاۀ اصالی هساتند   ، این پژوهش

گفتااار، رساام اسااپکتروگرام و    مااتعال پااردازشِ پاایش

است. نمای کلی سااختار پیشنهادشاده    ها واکه بندی دسته

 نشان داده شده است. 7در شک  

خاوان   در مرحلۀ اول، برای جداسازی گفتار از سکوت و هم
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هاای   باا اساتخراج ویژگای    5بنادی  بخشاز واکه، از کدهای 

 9ر، انریی و نارخ عباور از صاف   7ها صوتی گفتار نظیر فرمنت

کاه   منظور اطمینان از ایان  چنین به استفاده شده است. هم

افازار   شده فطو حاوی واکه هساتند، نارم   استخراج های قا 

کار برده شاده اسات    ویرایش دستی به برای 4متن باز پرات

ها توسو گویندگان  بادون   ،. سرعت بیان واکه[7] همانند 

اد کاه برخای از افار    در نظر گرفتن جنسیت،، به دلی  ایان 

دارای گفتار سری  و برخی دارای گفتار کنادتری هساتند،   

 متفاوت است.
 

 
 پیشنهادی. یالگوسازی  الگوریتم پیاده 2شکل 

 

تارین زماان بیاان     ، کمپژوهششده در این  تهیه دادگاندر 

 45/3تر زماان آن حادود    نانیه و بیش 5/3یک واکه حدود 

ی رو «م»و « ل»، «ج»، «ی»، «ی» هااای خااوان اساات. هاام

خوان،  های بعد از خود، در هنگام جداسازی واکه و هم واکه

فطاو  [ 7]به هماین دلیا  در    اغلب انر نامناسبی داشتند.

توساو   خاوانی  بادون حضاور هایم هام     واکۀ ترکی هشت

توجه شود کاه  د خوانده شده است. البته بای مرد گویندگان

هاای   تار کاردن تشاخیص واکاه در دساتگاه      برای کاربردی

هاا در شارایو    ر و گوینده، نیاز است که واکهتشخیص گفتا

، در ها، گویندگان زن و مرد خوان در کنار هم  مثال تر  واقعی

 ، تشخیص داده شوند.    و غیره ای نوفهشرایو 

داده گفتاری باا   4543در مرحلۀ دوم، اسپکتروگرام تمامی 


1 Split 
2 Formants 
3 Zero crossing rate 
4 Praat (www.fon.hum.uva.nl/praat/) 

نططاه بارای    155کیلوهرتز، تعداد  56ی بردار نمونهبسامد 

1همپوشانی
ها ین بخشب  باا مطادار    6و تبدی  فوریه ساری

گاذاری   استخراج شده است. برای ذخیره، براساس نام 157

و  4، 9، 7، 5، 3ترتیب برچساب   دادگان، برای هر دسته به

 است. شده  زده« اُ»و « اِ»، «اَ»، «او» ،«ای»، «آ» برای 1

روی هار تصاویر   ازش پارد  نهایت در این مرحلاه، پایش   در

 1کاردن  بهنجارتصویر،  2ی  مانند تغییر اندازه اسپکتروگرام

 53و تغییار ناوع   3تصویر، تبدی  تصویر رنگی به خاکساتری 

تصااویر  شااده اساات. ابعاااد    ، انجااام55آن بااه اعشاااری 

57پیکس  533×733دست آمده به  اسپکتروگرام به
  تغییار

تار از   داده شده است. اگر ابعاد تصویر اسپکتروگرام کوچک

 د شاد نات به درستی مشخص نخواهاین مطدار باشد، جزئی

د کرد. اگار  ننر خواهو عملکرد شبکۀ عصبی پیچشی را متأ

 تاار از مطاادار مااذکور باشااد، نیاااز بااه ابعاااد تصااویر باازرگ

نکناد.   59تا دساتگاه قفا    باشد تری می افزار پیشرفته سخت

واکۀ فارسی نشان داده شده  اسپکتروگرام شش 9در شک  

یگر متفااوت اسات و هایم    د ۀاست که برای هر واکه با واک

رود  شود. انتظار مای  ها دیده نمی شباهتی بین اسپکتروگرام

که اسپکتروگرام هار واکاه فاارغ از جنسایت گوینادگان و      

 [.54]جن  با یکدیگر، مشابه هم باشند  گویندگان هم

شده باه هماراه    های استخراج در مرحلۀ سوم، اسپکتروگرام

شوند.  داده می ها، به ورودی شبکۀ عصبی پیچشی برچسب

اگر خروجی شبکه پیچشای مطلاو  باشاد  یعنای هادفِ      

باشاد   دقت تشخیص واکه مای  که افزایش میانگین پژوهش

شاود.   پیشنهادی انتخا  می الگورا برآورده کند،، به عنوان 

هاا اصاالح شاوند. در     سن  شبهدر غیر این صورت، بایستی 

ی پیشاانهادی باارای الگااوسااازی  مراحاا  پیاااده 4شااک  

 واکۀ فارسی نشان داده شده است. یص ششتشخ

شده باه هماراه    های استخراج سوم، اسپکتروگرام در مرحلۀ

شوند.  ها، به ورودی شبکۀ عصبی پیچشی داده می برچسب

 ادفِد  یعنی هاو  باشای مطلاکه پیچشااگر خروجی شب


5 Overlapped 
6 Number of fast fourier transform 
7 Batch Size 
8 Normalization 
9 BGR2GRAY 
10 Type 
11 Float32 
12 Pixel 
13 Hang 
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 «اَ» ۀواک  ،  «آ» ۀواک الف، 

  
 «اِ» ۀواک د،  «ای» ۀواک ج، 

  
 «اُ» ۀواک و،  «او» ۀواک ه، 

 های فارسی برای یک گوینده. مطایسه اسپکتروگرام واکه 9شکل 

ه، واکۀ  ، «اِ»د، واکۀ  ، «ای»ج، واکۀ  ، «اَ» ، واکۀ  ، «آ»الف، واکۀ  

.«اُ»و، واکۀ  ، «او»

 

باشاد   که افزایش میانگین دقت تشخیص واکه مای  پژوهش

پیشاانهادی انتخااا   ویالگاارا باارآورده کنااد،، بااه عنااوان 

هاا اصاالح    سان   شابه شود. در غیر این صورت، بایستی  می

الگاوی پیشانهادی   ساازی   مراح  پیااده  4شوند. در شک  

 واکۀ فارسی نشان داده شده است.برای تشخیص شش 

 پاژوهش هاای ماورد اساتفاده در ایان      رونها و ن تعداد الیه

[ 55 ،1-6] هایی با کاربرد و دادگان مشاابه  مبتنی بر مطاله

هاا   . اگر تعاداد داده اند براساس آزمون و خطا به دست آمده

های پنهان را زیااد در نظار    توان تعداد الیه زیاد نباشد، نمی

چنین  گرفت چون آموزش به درستی انجام نخواهد شد. هم

در آموزش شبکۀ عصبی، خطا در  5با باال رفتن تعداد دورها

طول آموزش کاهش خواهد یافت اما ممکان اسات شابکه    

شود و عملکرد آن کااهش یاباد. زماانی     7برازش دچار بیش

کاه در هار    کوچک باشاد، باه دلیا  ایان     9اندازۀ دستهکه 

شود، سرعت  تری ورودی به شبکه داده می تعداد کم 4تکرار


1 Epochs 
2 Overfitting  
3 Batch-Size 
4 Iteration 

رگ انتخا  شاود، باه   بز اندازۀ دستهپایین خواهد بود. اگر 

که در هر تکرار، تعاداد زیاادی ورودی باه شابکه      دلی  این

؛ در غیار  افازار پیشارفته نیااز اسات     تشود به سخ داده می

تعاداد   9صورت، دستگاه از کار خواهد افتاد. در جادول   این

شاده در ایان    آزماایش   اندازۀ دستهها، دورها و  رونها، ن الیه

 ، نشان داده شده است.پژوهش

 

 
با استفاده از  واکۀ فارسی 6سازی تشخیص  مراح  پیاده 4شکل 

 پیشنهادی. یالگو
 

شده. های آزمایش اندازۀ دستهها و  ها، دور ها، نرون تعداد الیه 9جدول 

 اندازۀ دسته تعداد دور تعداد نرون الیۀ پنهان

5 

56 

 53و  1، 7

4 ،97 ،13 ،

64 ،21 ،11 ،

و  571، 36

713 

97 

64 

13 

7 
 97و  56

 64و  97

 64و  97، 56 9

 

 633داده آموزش و  9413بهترین نتیجه در این تحطیق با 

نارون باا پان      97و  56با  الیۀ پنهان، برای دو آزمونداده 

 دست آمده است.  به 21 اندازۀ دستهدور و 
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 . نتایج  4

 پاژوهش شاده در ایان   ی پیشنهادالگاو ساازی   برای پیااده 

 9، پردازنااده 7تحاات بسااتر تنسااورفلو  5نااه کااراسکتابخا

کاار گرفتاه شاده     گیگاباایتی باه   1 9رَمای و حافظاه  هسته

الیاه ورودی  باا ابعااد    پیشنهادی دارای یاک   یالگواست. 

نارون،   97و  56 باا   پیچشای ،، دو الیه 533×733تصویر 

4اندازه هسته
9×9 ،6ساازی  و تاب  فعال 1سازی یکسان الیه 

با اندازه  1حداکثر تجم الیه  ،، دو2خطیی  واحد یکسوشده

 53متاراکم و یاک الیاه    9شاده  تخات ، یک الیه 7×7اندازه 

، بااا شااش 55ی همااوار بیشااینهسااازی   دارای تاااب  فعااال

بارای تشاخیص    21دسته  ۀدور و اندازوجی، برای پن  خر

  است. واکۀ فارسی شش

بارای   7و  5باا اساتفاده از فرماول     57معیار میانگین دقات 

کار برده شده است. نتای  دقت  یشنهادی بهپ یالگوارزیابی 

شده در بخش ساوم،   برای هر واکه براساس برچسب تعریف

 .اند نشان داده شده 4در جدول 

 5   ،             T rue positive
P r ecision

T rue positive false P ositive




 

 7   ،             Pr ecision
Pr ecision Average

N um ber of V ow els
 

ان بین تو پیشنهادی در این تحطیق، می الگویبا استفاده از 

حاوی گفتار از صاداهای غیرگفتااری و محیطای     های قا 

دگاان غیرگفتااری   یز قائ  شد. برای این منظور ابتدا دااتم

صداهای غیرگفتاری و محیطی  مانناد  ، 5ی:  در سه دسته

، گربه، بلب ، تشویق، ماشاین و غیاره،،   صدای گریه، خنده

 ،9هاای بااخ و بتهاوون، و     ی از آهنگموسیطی  منتخب، 7

، به دادگان و غیره 59نوفه  نوفه رستوران، فرودگاه، همهمه

آموزش و آزمون اضافه شد. کاالس هفاتم کاه متعلاق باه      

تشاخیص   درصاد  533دادگان غیرگفتاری است، باا دقات   

 داده شده است. 


1 Keras 
2 Tensorflow 
3 RAM 
4 Kernel size 
5 Same padding 
6 Activation function 
7 Relu 
8 Maxpool 
9 Flatten 
10 Dense 
11 Softmax 
12 Precision average 
13 Babble 

 نتای  دقت برای هر کالس. 4جدول 

 دقت  درصد، کالس واکه

3 19 

5 533 

7 12 

9 533 

4 31 

1 34 

 52/39 ن دقتمیانگی

 

شااده در ایاان پیشنهاد یالگااویکاای دیگاار از کاربردهااای 

از تعادادی  واکاۀ فارسای اسات.     پژوهش، تشخیص برخو

 آزماون اناد بارای    شرکت نکرده دادگانگوینده که در تهیه 

دعوت شده است. گوینده به دلخواه یک واکه را در شارایو  

ان  در این آزمون نوفاه خیابا   54محیطی و دارای نوفه کامال 

کناد. پا  از    نی معمولی بیان میوبا میکروفوجود داشت، 

شاده، برچساب    پیشنهادی ذخیره یالگوفراخوانی آموزش 

ه ماورد  واکا  1 در شک   شود شده، برگردانده می واکه بیان

های دیگر در قاا  آزماون    حضور واکه  و عدم 5نظر با عدد 

 ،.اند با صفر نشان داده شده

 

 
 .7با برچسب  «او» ۀواک برخوتشخیص  1شکل 

 

 . بحث1

یروی انسانی که ن صورت دستی عالوه بر این ویرایش صدا به

کنناده   بار و خساته   یندی بسیار زماان زیادی نیاز دارد، فرآ

دنیاا، دنباال روشای بارای      51هاای  رادیو و تلویزیاون . است

هاای رادیاو و    کاردن ویارایش صادا بارای برناماه      هوشمند

 56«تجسام صاوتی  »پرویه تلویزیون هستند. نمونه بارز آن 

 یزااست که یکی از کاربردهاای آن تما   52سی بی سازمان بی

سای باا    بای  اسات. البتاه بای    51و موسیطی دادن بین گفتار 


14 Noise 
15 Broadcaster 
16 Audio visualization 
17 BBC 
18 Speech/Music Discrimination 
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دهد  ، تشخیص می5از تصاویر افراد و حالت صورت استفاده

در برخای از   کند یا سکوت کرده اسات.  که فرد صحبت می

به وضاوح فاراهم   تصاویر چهره افراد  به کاربردها، دسترسی

هاای رادیاویی، چهاره افاراد      طور مثال در برنامه  به نیست

پیشانهادی در   یالگاو با اساتفاده از  شود،.  نشان داده نمی

 ذکار شاد،   چهاارم طاور کاه در بخاش     ، هماناین پژوهش

 گفتااری را تشاخیص داد.  های گفتااری از غیر  توان قا  می

 واکۀ فارسی نیاز از کاربردهاای تشاخیص    تشخیص برخو

 پیشنهادی است. یالگوواکه با استفاده از 

پیشانهادی باا    یالگاو مطایسه میانگین دقات   1ول در جد

طاور کاه    هماان . های پیشین نشان داده شده است پژوهش

تشاخیص  برای [ 6] منب  در، شود مشاهده می 1در جدول 

از  عباور از صافر  نارخ  و  ، انرییها فرمنت های فارسی، واکه

عناوان ورودی باه    شاده و باه    اجاساتخر روی گفتار فارسی 

ا داده بازگشات خطا  شبکۀ عصبی با دو الیۀ پنهان و روش 

تارین دقات در ایان     و کم 13/3ترین دقت  . بیشاست شده

بااا اسااتفاده از برخاای  [ 59] منباا  اساات. در 41/3روش 

طاور مساتطیم ساه     ، باه متاوالی های طیفی به روشای   الگو

  واکهها و درج  خوان همها، درج  خطای احتمالی حذف واکه

 ۀ. چارچو  پیشانهادی شاام  ساه مرحلا    شود برطرف می

ح  برای کاهش اساسای   اول، دو راه ۀاصلی است. در مرحل

حا ،   ه اسات. اولاین راه  خطای اولیه حذف واکه ارائاه شاد  

 اُسای  تای  شاده توساو یاک    هاای شناساایی   هاستفاده از قلّ

ی معمولی مبتنی بر انریی اما بادون اساتفاده از فرآینادها   

هاای شناساایی    هو آستانه اوج است. قلّ اُسی تیهموارسازی 

تولیاد شاده    مبتنای بار طیاف    اُسای  تای شده توسو یاک  

ح  دوم برای دستیابی باه   عنوان راه نیز به اِم اِم جی براساس

دوم،  ۀشود. در مرحلا  تر ارائه می خطای حذف واکه کوچک

کاالس   ارای دوبندی ماشاین باردار پشاتیبانی د    یک طبطه

شاود.   استفاده مای  واکهخوان از  های هم های شناسایی قلّبر

شاوند،   بندی می طبطه خوان همعنوان  هایی که به هحذف قلّ

دهاد. سارانجام، یاک     را کااهش مای   خوان همخطای درج 

کاالس بارای    ارای دوبندی ماشین بردار پشاتیبانی د  طبطه

شاده در هماان    های متاوالی تشاخیص داده   هبندی قلّ طبطه

هااای  هسااایرین ارائااه شااده اساات. ادغااام قلّاا     از واکااه


1 Face mimic 

طور قاب  تاوجهی   به «واکههمان »عنوان  شده به بندی طبطه

که باا اساتفاده از روش    دهد خطای درج واکه را کاهش می

روی دادگااان  میااانگین خطااای تشااخیص واکااه  مااذکور، 

 است. درصد 6/53دات تلفنی  و فارس درصد 2/3دات  فارس

ی در بساامد ضاریب کپساترال   از  با اساتفاده  [1] منب  در

های گفتار پرداخته و سپ   به استخراج ویژگی مطیاس م 

جلاو باا دو الیاه     روباه برای آموزش از یاک شابکۀ عصابی    

تارین   و بایش  13/3تارین دقات    است که کم استفاده شده

شاده در  در روش پیشنهاد دست آمده اسات.  به 33/5دقت 

ترین  و کم 33/5دست آمده  ترین دقت به ، بیشاین پژوهش

و  19/6است. میزان درصاد خطاا    19/3دست آمده  دقت به

هاای   الگاو درصد است که نسبت باه   52/39میانگین دقت 

پیشین ذکر شاده در فارسای بهباود در میاانگین دقات و      

 باه دلیا  کمباود مطااالت      کاهش خطا حاص  شده است

صاورت   هاای فارسای، مطایساه باه     معتبر در تشخیص واکه

 شده است،. محدود انجام 

 

 گیری نتیجه. 6

هاا   واکاه  ها در بسایاری از مطالعاات نظیار تشاخیص     واکه

منظاور   باه  7شناسای قاانونی   منظور تشاخیص گفتاار، آوا   به

تشاخیص  ، جعلای صاوتی در حاوزه رساانه      پیگیری اخبار

کماک باه تشاخیص     صاورت علمای،   اختالالت گفتاری باه 

کماک در تساهی     ناشانوا،  درست کلمات بارای کودکاان  

های صوتی در هنگام  های خارجی، درک سرنخ موزش زبانآ

آوا و موارد بسایار دیگاری دارای اهمیات هساتند.     کاهش 

بهباود دقات تشاخیص واکاۀ      پاژوهش هدف اصلی در این 

فارسی است که برای دستیابی به این مهم، از شبکۀ عصبی 

اده از شابکۀ  با تعادل بین عمق، با استف استفاده شده است.

سرعت مناسابی   تر به دقت بیش توان با یعصبی پیچشی م

 1 در جدول  یافتهای فارسی دست  بندی واکه برای دسته

ای بین مطاالت موجود برای زبان فارسی، با الگاوی   مطایسه

بندی گفتار  شرح داده شده است،. پ  از بخشپیشنهادی 

کااه فطااو حاااوی واکااه هسااتند و رساام   هااایی قااا بااه 

و  56ترتیاب باا    الیۀ پیچشی بهها، از دو  اسپکتروگرام واکه

 ی استفادهافارس هاشش واکخیص امنظور تش نرون، به 97


2 Forensic 
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 های موجود برای تشخیص واکۀ فارسی. مطایسۀ الگوی پیشنهادی با الگو 1جدول 

 19/3 13/3 - 41/3 ترین دقت کم

 33/5 33/5 - 13/3 ترین دقت بیش

 6/53- 19/6-2/3 - خطا  درصد،
میانگین دقت 

 د، درص
- - - 52/39 

 روش
انریی و نرخ عبور از  ها، محاسبه فرمنت

 [6عنوان ورودی شبکۀ عصبی ] به صفر

اِم  اِم جی

[59] 

استخراج ویژگی با مطیاس م  و استفاده 

 [1جلو ] از شبکه عصبی روبه

الگوی 

 پیشنهادی

 6 6 6 6 تعداد واکه

     

 52/39 الگودست آمده در این  میانگین دقت بهاست. شده 

اسات کاه نسابت باه      درصاد  19/6و میانگین خطا  درصد

بهباود داده شاده    درصاد  22/57 و 12/7های پیشاین   الگو

یز دادن بین اپیشنهادی تم یالگواست. یکی از کاربردهای 

گفتااار، غیرگفتااار، موساایطی و صااداهای محیطاای اساات.  

هاای فارسای    واکاه  برخوتوان برای تشخیص  چنین می هم

 کار برد. نیز به

 

. تقدیر و تشکر7

صداوساایمای   بدینوساایله از معاوناات پژوهشاای دانشااگاه 

گردد. جمهوری اسالمی ایران تطدیر و تشکر می
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Abstract 

One approach to speech recognition is to model speech based on a number of phonetic units. Because 

the frequency and temporal characteristics of vowels are more stable than other phonems, it is 

important to recognize vowels to distinguish speech. In this research, the aim is to present a model 

using modern methods, such as deep neural network to improve the accuracy of vowel recognition and 

increase its applications. 30 speakers (15 females and 15 males) read all the combinations of 

consonants with 6 Persian vowels. After preprocessing, the speech data is segmented into frames 

containing only the vowels and its spectrogram is extracted. These spectrogram are given as input to 

the neural network with two hidden layers. Speech of 25 speakers were used for training and speech of 

5 speakers were used for testing. The average of accuracy of 6 Persian vowels for the proposed model 

was 93.17% (total average of vowel detection error is 6.83%). In previous works the average of vowel 

detection error was 9.7% to 19.6% that in proposed model improved from 2.87% to 12.77%. 

 

Keywords: Persian vowel recognition, Classification, Convolutional neural network, Persian vowel 

dataset. 
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