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(مقاله پژوهشی)

تأثیر طبقهبندی صدا توسط شبکههای عصبی در بازشناختن شنوایی انسان
عالءالدین ملک* ،مصطفی محمدی کوثر
دانشکده علوم ریاضی ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
در این مقاله ،به دو موضوع اساسی :الف) طبقهبندی صدا توسط شبکههای عصبی مصنوعی براساس شبهسنجهای بسامد و شدت صدا ،ب)
ارزیابی سالمت گوش انسانهای مختلف در مقایسه با یک فرد سالم ،پرداخته میشود .طبقهبندی صدا توسط یک شبکه عصبی پیشخور با
دو ورودی به شکل بسامد و شدت صدا و دو الیه نهانی پیشنهاد شده است .این فرایند به مقوله بندی صدداهای شدنیداری و غیرشدنیداری
(خطرناک) برای فرد سالم میانجامد .در تشخیص گوش سالم ،با داشتن شبهسنجهای مربوطه ،استفاده از روش یدادگیری ماشدین توسدط
شبکههای عصبی پیشخور و انتگرالگیری عددی سیمپسون و ذوزنقهای ،آستانههای شنوایی و دردناکی گوش فرد بیمار در قیاس با گوش
سالم ارزیابی میشود .نتایج عددی و نمودارهای منقوش بیانگر این واقعیت هستند که روش ارائدهشدده در ایدن تحقیدق قدادر اسدت تدا بدا
شبیهسازی ریاضی بدون نیاز به دانش اضافی پزشکی ،سالمت گوش یک فرد را بازشناسی کند.
کلیدواژهها :شبکههای عصبی مصنوعی ،یادگیری ماشین ،طبقهبندی صدا ،آستانهی دردناکی ،انتگرالگیری عددی.

 .1مقدمه



انسان قرار دارند ،در یک بازهی خاصی از تراز شددت صددا
شنیده می شوند .با گدذر زمدان (بدرای سدنهدای متفداوت
انسانهدا) ایدن بسدامد و شددت صدوتی در مدردان و زندان
بهصورت جداگانه تغییر میکند [ .]۱آستانهی تدراز شددت
صوتی برای بسامدهای مختلف متفاوت است .بدا توجده بده
مددوارد فددوح ناحیددهی شددنوایی انسددان وس دیع اسددت .لددذا
تشخیص دقیق سالمت گوش یدک انسدان مراجعدهکنندده
بهسادگی امکانپذیر نیست .بازهی شدنوایی انسدان از تدابع
خاصی پیروی نمیکند ،در نتیجده بدهدسدت آوردن تدابعی
براساس سن ،جنسیت ،بسامد و تراز شدت صدا وقدتگیدر
است.
در این مقاله با استفاده از شبکههدای عصدبی ابتددا امدوا
صوتی طبقهبندی می شوند ،بدین صورت که امدوا صدوتی
قابل دریافت برای گوش انسان به دو صورت قابلشنیدن و
سالم و غیرقابلشدنیدن و ناسدالم طبقدهبنددی مدیشدوند.
سدپس یدک نمدودار بددرای آسدتانهی شددنوایی و آسددتانهی
دردناکی بهصورت جداگانه رسم مدیگدردد .بدا اسدتفاده از
آسددتانهی شددنوایی و آسددتانهی دردندداکی مسدداحت سددط
محصور بدین ایدن دو محددوده بدرای افدراد سدالم حاصدل
میشود و با افراد بیمار مقایسه میگردد .چنین کدار باعد

یکی از مهمترین حواس انسان ،حس شنوایی است .گدوش
یکی از ابزار این حس شنوایی است که انسانها با آن صددا
را درک میکنند .از عوامل محدودکنندهی صدا برای درک
حسی آن توسط گوش یک انسان سالم میتوان به بسامد و
بلندی صدا اشاره کرد .گوش یکی از حساستدرین اعضدای
بدن انسان است که در صورت بدروز آسدیب بده آن ،باعد
بروز مشکالت بسیاری میشود که باید خیلی سریع درمان
شود .همه صداهایی که در اطراف ما هستند ،توسط گدوش
انسان قابل درک نیستند.
محدوده ی شنوایی انسانها براساس بسامد معموالً بین 2۲
تا  2۲0۲۲۲هرتز است [ .]۱خدار از ایدن محددوده امدوا
صوتی دیگری وجود دارند که قابل شدنیدن توسدط گدوش
انسان نیستند .شبه سنج دیگدری کده بدرای درد در گدوش
مهم است تراز شدت صدا (بلندی صدا) است .الزم به تذکر
است که در بسامدهای قابلقبول نیز حتی اگر تدراز شددت
صدا بسیار زیاد باشد ،باع درد و آسیب گوش میشود .بدا
تراز شدت صدای خیلی کم ،گوش انسدان صددایی را درک
نمیکند .اموا صوتی مختلفی که در بازهی بسامد شنوایی
 نویسنده پاسخگو:

mala@modares.ac.ir
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هسددتند و از آسددتانهی دردندداکی بسددیار بددیشتددر هسددتند
استفاده می شود .بعد از یادگیری شبکه عصدبی مصدنوعی،
نتیجهی بهدست آمده در شکل  ۱نشان داده شده است که

این تشخیص میشدود کده گدوش یدک فدرد چندد درصدد
توانایی گوش یک انسان سدالم را داراسدت و چندد درصدد
گوش سالم است .در این مطالعده بدا توجده بده اسدتفاده از
یادگیری ماشین نتایج دقیقتری از تواندایی گدوش انسدان
بهصورت درصدی ارائه میشود.
براساس آمار سازمان بهداشت جهانی  26۲میلیون نفدر در
سال  2۲۱2ناشنوا و کمشنوا تشخیص داده شدهاندد کده از
ایدن میدان  22میلیدون نفدر از آنهددا را کودکددان تشددکیل
میدهند .از آنجاییکه یکدی از عدوار تجدویز داروهدای
ضدبیماری سدرطان ،اخدتالالت شدنوایی اسدت و کودکدان
مبددتال بدده سددرطان از ایددن مشددکل بدده دور نیسددتند ،در
صورتیکه به صورت مداوم شنواییسدنجی دقیقدی نشدوند،
ممکن است با تحت درمان قرار گرفتن دچار کمشنوایی یدا
ناشنوایی شوند [ .]2این تحقیق میتواند به کودکان تحدت
درمان سرطان کمک نماید تا از ناشدنوایی یدا کدمشدنوایی
بهدلیل استفاده از داروهای تجویزشده ،در امان بمانند.

رنگهای گرم  +نشان از اموا صوتی سالم و قابدلشدنیدن
و رنددگهددای سددرد

غیرقابلشنیدن هستند.

بددرای امددوا صددوتی ناسددالم و

شکل  1طبقهبندی اموا صوتی قابل شنوایی برای یک مرد  2۲ساله
سالم  +و اموا صوتی ناسالم و دردناک

توسط یک شبکه عصبی با

دو ورودی و یک خروجی و دوالیهی میانی شامل یازده نورون.

در زیر طبقهبندی صدا توسط شبکه های عصبی مصدنوعی
براساس شبهسنجهای بسامد و شدت صوتی ارائه میشود.
الددف) بددهطددور عملددی در آزمایشددگاه شددنواییسددنجی زو
دادههای شبهسنجهای بسامد و تراز شدت صوتی برای یک
مدرد  2۲سداله سدالم بده تعدداد  22زو داده از آسدتانهی

 .2مواد روشها
 .1-2طبقهبندی صدا توسط شبکه های عصبی مصننوعی
براساس شبهسنجهای بسامد و شدت صوتی

ابتدا براساس شبهسدنجهدای بسدامد و شددت صدوتی و بدا
استفاده از روش یادگیری ماشدین در شدبکههدای عصدبی
مصنوعی صدداهایی را کده یدک انسدان مدیشدنود ،بده دو
دسددتهی  )۱قابددلشددنیدن و سددالم  )2غیرقابددلشددنیدن و
خطرناک میتوان طبقهبندی نمود .با استفاده از شبکههای
عصبی پیشخور بدا ورودی دوتدایی بسدامد و تدراز شددت
صوتی و خروجی یک (اموا صوتی سالم و قابلشنیدن) یدا
صفر (اموا صوتی ناسدالم و غیرقابدلشدنیدن) و دوالیدهی
میانی که شامل  ۱۱نورون است ،تشکیل می شدود .سدپس
برای دقیق تر شدن طبقهبندی ،بده دادههدای اولیده کده از
طریددق آزمددایش بددهدسددتآمددده ،تعدددادی داده بددهعنددوان
داده های صدوتی قابدلشدنیدن و سدالم؛ و تعددادی دادهی
خار از این محدوده ،بهعنوان دادههای غیرقابلشدنیدن و
ناسالم اضافه میشوند و جهت یادگیری بده شدبکه عصدبی
مصنوعی ارائه میگردند .همچندین بدرای دقیدقتدر شددن
طبقهبندی از دادههایی که خار از محدودهی شنوایی قرار
دارند و دادههایی کده از آسدتانهی شدنوایی بسدیار کدمتدر

شنوایی و دردناکی تهیه میگردد.
ب)  ۱86زو داده میان آستانه ی شنوایی و دردنداکی کده
در (الف) بده دسدتآمدده ،بدین داده هدای سدالم قدرار داده
میشود.
)  24۲داده ی تصادفی در ناحیه ی ناشنوایی گوش انسان
و باالتر از آستانهی دردناکی یدک فدرد  2۲سداله سدالم در
دستهی ناسالم قرار میگیرد.
د) شبکه عصبی پیشخور با دوالیهی میدانی شدامل یدازده
نورون داخلی با ورودی زو دادههای بسامد و تدراز شددت
صوتی خروجی صفر یا یک را تشدکیل مدیدهدد (شدکل)2
[.]2

شکل  2شبکه عصبی با دو ورودی و یک خروجی و دوالیهی میانی
شامل یازده نورون.
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د) مساحت ناحیه ی شنوایی مرد  2۲ساله مراجعدهکنندده
به مساحت ناحیهی شنوایی مدرد  2۲سداله سدالم تقسدیم
گردید.
ه) نسبت بهدست آمده در قسمت (د) رانددمان (بدازده) یدا
بهرهوری شنوایی فرد مراجعهکننده معرفی شد.
نمودار آستانه شنوایی و دردناکی برای گوش یک مدرد 2۲
ساله سالم در شکل  4و نمودار آستانه شنوایی و دردنداکی
برای گوش یک مرد  2۲ساله مراجعهکننده شدمارهی  ۱در
شکل  ،2مرد  2۲ساله مراجعهکننده شدمارهی  2در شدکل
 ،6مرد  2۲ساله مراجعهکننده شمارهی  2در شکل  ،۷ارائه
شدهاند.

 .2-2ارزیابی سالمت گوش انسانهای مختلف در مقایسه
با یک فرد سالم

براساس شبهسنجهای بسامد ،شدت صوتی ،سن و جنسیت
و هددمچنددین بددا اسددتفاده از روش یددادگیری ماشددین در
شبکه های عصبی مصنوعی و بکارگیری شبکههای عصدبی
پیشخور با یک الیه ی میانی که از هشت ندورون و ورودی
بسامد و خروجدی تدراز شددت بدرای آسدتانهی شدنوایی و
آستانه ی دردناکی است بهصورت جداگانده شدبکه عصدبی
تشکیل میشود .سپس بدا اسدتفاده از افدرادی کده از نظدر
شنوایی سالم هستند ،دادههدایی بدرای آسدتانه شدنوایی و
دردناکی حاصل می گردد .در ادامه با استفاده از آنها برای
یادگیری شبکه عصبی اقدام می شود .الزم به ذکر است هر
چقدر تعداد داده های اولیه کده از یدک فدرد سدالم گرفتده
میشود ،بیشتر باشدد و تعدداد افدراد سدالمی کده در ایدن
آزمایش قرار دارند بیشتر باشند ،نتیجهی بهتدری حاصدل
خواهد شد .بعد از یادگیری ماشدین ،دو نمدودار آسدتانه ی
شنوایی و دردناکی بدست می آید و مساحت سط محصور
بین ایدن دو ناحیده بدا اسدتفاده از انتگدرالگیدری عدددی
سیمپسون حاصل میشود.
در زیر روش تحقیق برای یافتن درصد شنوایی یا بهرهوری
شنوایی گوش فرد  2۲سالهی فرضی مراجعدهکنندده ارائده
میگردد.
الف) بدهطدور عملدی در آزمایشدگاه شدنواییسدنجی بدرای
آستانهی شنوایی و دردناکی 22 ،زو داده از شبهسنجهای
بسامد و تراز شدت صوتی برای یک مرد  2۲سداله سدالم و
مرد  2۲ساله مراجعهکننده تهیه گردید.
ب) نمودارهای آستانه ی شنوایی و دردناکی مرد  2۲سداله
سالم و مرد  2۲ساله مراجعهکننده با اسدتفاده از یدادگیری
ماشین برای یک شبکه عصبی پیشخور با یک الیه داخلی
شامل هشت نورون در شکل  2رسم گردید [.]4
) مسدداحت ناحیددهی شددنوایی مددرد  2۲سدداله سددالم و
مراجعه کننده با استفاده از انتگرال گیری عددی سیمپسون
و ذوزنقهای حاصل شد.

شکل  ۴نمودار آستانهی دردناکی و آستانه شنوایی برای گوش یک
مرد  2۲ساله سالم که توسط شبکه عصبی با یک ورودی و یک
خروجی و یک الیهی میانی شامل هشت نورون رسم شده است.


شکل  ۵نمودار آستانهی دردناکی و آستانه شنوایی برای گوش مرد
 2۲ساله مراجعهکننده شماره  ۱که توسط شبکه عصبی با یک ورودی
و یک خروجی و یک الیهی میانی شامل هشت نورون رسم شده است.

شکل  9شبکه عصبی با یک ورودی و یک خروجی و یک الیهی
میانی شامل هشت نورون.
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[ تقریددب زده
جملددهای مرتبدده یددک در فاصددلهی ] ۱
میشود و بهصورت فرمول زیر تعریف میگردد [.]2
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شکل  ۶نمودار آستانهی دردناکی و آستانه شنوایی برای گوش مرد
 2۲ساله مراجعهکننده شماره  2که توسط شبکه عصبی با یک ورودی
و یک خروجی و یک الیهی میانی شامل هشت نورون رسم شده است.
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محدوده ی شنوایی بده بدازههدای زو تقسدیم مدیشدود و
انتخدداب مددیگردندد ( hطددول بددازههددای
و ۱۲
۱
تقسددیمشددده مددیباشددد) و مسدداحت آسددتانهی شددنوایی و
دردناکی بهدست میآیدد .مسداحت محصدور بدین ایدن دو
آستانه که مساحت ناحیه ی شنوایی است با تفاضل این دو
آستانه حاصل میشود.
بهطور مثال اگر فرد سالم با  Hنمدایش داده شدود فرمدول
برای آستانهی شنوایی و
انتگرال گیری سیمپسون با ۱
دردناکی بهصورت زیر محاسبه خواهد شد.
مساحت آستانهی دردناکی فرد سالم:
H  x  dx 
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شکل  ۷نمودار آستانهی دردناکی و آستانه شنوایی برای گوش مرد
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 2۲ساله مراجعهکننده شماره  2که توسط شبکه عصبی با یک ورودی
و یک خروجی و یک الیهی میانی شامل هشت نورون رسم شده است.
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مساحت آستانهی شنوایی فرد سالم:
 .9معادالت حاکم بر پوسته

H  x  dx 

در روش انتگرالگیری سیمپسون ) ( ∫ با یدک چندد
[ تقریددب زده
جملددهای مرتبدده دوم در فاصددلهی ] ۲
میشود و بهصورت فرمول زیر تعریف میگردد [.]2
)۲

()۱

(

۴

۱

۳

) (

20

( H 20  4 H 21  2H 22  4 H 23  2H 24  

) (

()2

2
۱

4
4

2

2
2

۱

2

4

۲

4

برای افراد مراجعهکننده ،تمامی مراحل گفتهشده بهغیدر از
آستانه ی دردناکی (بهعلت مخرب بودن صرفنظر میشود)
یددکبددار دیگددر تکددرار مددیشددود .بددهطددور مثددال اگددر فددرد
مراجعهکننده با  Sنمایش داده شود ،فرمول انتگدرالگیدری
بدرای آسدتانهی شدنوایی و دردنداکی
سیمپسون با ۱
بهصورت زیر محاسبه خواهد شد.

∫

2
2

)

در روش انتگرال گیری ذوزنقه ای

3

2404804 / 7946  298624 / 8890  2106161/ 9056

۲

(

h

مساحت سط محصور بین آسدتانهی شدنوایی و دردنداکی
فرد سالم:

با فر زو بودن تعداد تقسیمبندیها ،فرمول بدهصدورت
زیر درمیآید.
) (



 2H 19998  4 H 19999  H 20000 )  2 9 8 6 4 2 / 8 8 9 0

∫

۲

20000

) ( ∫ با یک چندد
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مساحت آستانهی دردناکی فرد مراجعهکننده شماره :۱
S  x  dx 

جدول  2نتایج مساحت سط محصور بین آستانهی شنوایی و

17000
50

(S 5 0  4 S 5 1  2S 5 2  4 S 5 3  2 S 5 4  

دردناکی و بهرهوری شنوایی با استفاده از انتگرالگیری سیمپسون با



۱۲

h
3

 2 S1 6 9 9 8  4 S1 6 9 9 9  S1 7 0 0 0 )  2 0 3 5 2 2 5 / 9 2 4 1

مساحت آستانهی شنوایی فرد مراجعهکننده شماره :۱
S  x  dx 

17000
50

(S 5 0  4 S 5 1  2 S 5 2  4 S 5 3  2 S 5 4  

.



h
3

 2S1 6 9 9 8  4 S1 6 9 9 9  S1 7 0 0 0 )  8 5 8 5 1 5 / 3 6 8 1

مساحت سط محصور بین آسدتانهی شدنوایی و دردنداکی
فرد مراجعهکننده شماره :۱

فرد

مساحت سط محصور بین
آستانهی شنوایی و دردناکی

بهرهوری
شنوایی

سالم

2۱۲6۱6۱/262۷

۱۲۲

مراجعهکننده
شماره ۱

۱۱۷6۷42/462

26/۲۱

مراجعهکننده
شماره 2

2۲86228/88۲2

66/۲2

مراجعهکننده
شماره 2

۱۲2262۱/28۱۱

46/۲6

جدول  9نتایج مساحت سط محصور بین آستانهی شنوایی و

2035225 / 9241  858515 / 3681  1176710/ 5560

دردناکی و بهرهوری شنوایی با استفاده از انتگرالگیری ذوزنقه با

حال نتیجه ی بهدست آمدده بدر نتیجدهی یدک فدرد سدالم
تقسیم و در  ۱۲۲ضرب میشود.

۱

2106161/ 9056  1176710/ 5560  0/ 5586  100  % 55 / 86

جواب بهدستآمده راندمان (بازده) یا بهرهوری شنوایی فرد
مراجعهکننده شماره  ۱نسبت به انسانهای سالم میباشد.
نتایج مساحت ناحیه های شنوایی و ارزیابی گوشهای فدرد
سالم و افراد مراجعهکننده با استفاده از انتگرالگیدریهدای
عددی سیمپسون و ذوزنقهای با طول بازههدای  ۱و  ۱۲در
جداول شماره  ۱تا  4ارائه شدهاند.

.

فرد

مساحت سط محصور بین
آستانهی شنوایی و دردناکی

بهرهوری
شنوایی

سالم

2۱۲6۱6۱/6226

۱۲۲

مراجعهکننده
شماره ۱

۱۱۷6۷۱۲/224۷

22/86

مراجعهکننده
شماره 2

2۲86228/۷268

66/۲2

مراجعهکننده
شماره 2

۱۲24۲6۲/۷222

46/۲6

جدول  1نتایج مساحت سط محصور بین آستانهی شنوایی و

جدول  ۴نتایج مساحت سط محصور بین آستانهی شنوایی و

دردناکی و بهرهوری شنوایی با استفاده از انتگرالگیری سیمپسون با
. ۱

دردناکی و بهرهوری شنوایی با استفاده از انتگرالگیری ذوزنقه با
۱۲

.

فرد

مساحت سط محصور بین
آستانهی شنوایی و دردناکی

بهرهوری
شنوایی

فرد

مساحت سط محصور بین
آستانهی شنوایی و دردناکی

بهرهوری
شنوایی

سالم

2۱۲6۱6۱/6۲26

۱۲۲

سالم

2۱22662/2642

۱۲۲

مراجعهکننده
شماره ۱

۱۱۷6۷۱۲/226۲

22/86

مراجعهکننده
شماره ۱

۱۱۷6866/2888

22/24

مراجعهکننده
شماره 2

2۲86228/884۱

66/۲2

مراجعهکننده
شماره 2

2۱۱2822/4242

66/۲۷

مراجعهکننده
شماره 2

۱۲24۲2۷/6۷24

46/۲6

مراجعهکننده
شماره 2

۱۲24۲24/4۷2۲

48/4۱
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 .۴نتیجهگیری
بددهدسددت آوردن توانددایی شددنوایی انسددان بددا اسددتفاده از
یادگیری ماشیدن شبکه عصبدی مصنوعی میتواندد نتیجده
دقیقتری بهصورت درصدی ارائده نمایدد کده در نگداه اول
شاید دقت این کار بدرای افدرادی کده دچدار کدم شدنوایی
هستند اهمیت چندانی نداشته باشد .ولدی ارزش ایدن کدار
زمانی مشخص میشود که شخص مبتال بده بیمداریهدایی
مانند سرطان ،اِماِس و غیره ،در طی درمان خدود داروهدای
دارای عوار شنوایی مانندد سدیسپالتدین ،بلئومایسدین،
فلوروراسیل ،نیتروژنموستارد و غیره را مصرف میکند کده
اگر بهموقع تغییدر در محددوده ی شدنوایی تشدخیص داده
نشود باع بروز مشکالت عدیدهای در شنوایی مدیگدردد.
این اتفاح عمدتاً در بسامدهای باال شروع میشود که انسان
معموالً متوجه از دست دادن این بازه شنوایی نمیگردد .با
اسدتفاده از ایددن روش مدیتددوان پددس از تغییددر محسددوس
راندمان (بازده) یا بهدرهوری شدنوایی فدرد مراجعدهکنندده،
سریعاً با تغییر دارو شخص را از عدوار ناشدنوایی نجدات
داد.
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Abstract
In this paper, we focus on two basic issues: (a) the classification of sound by neural networks based on
frequency and sound intensity parameters (b) evaluating the health of different human ears as
compared to of those a healthy person. Sound classification by a specific feed forward neural network
with two inputs as frequency and sound intensity and two hidden layers is proposed. This process
results in categorization of audible and non-audible (dangerous) sounds for a healthy person. In the
diagnosis of healthy ear, having the relevant parameters, using the method of machine learning by feed
forward neural networks, and simpson and trapezoidal numerical integration rules, the hearing and
pain thresholds of the patient's ear are evaluated in comparision with healthy ear. Numerical results
and depicted graphs represent the fact that the method presented in this study is able to recognize an
individual's ear with mathematical simulation without too much knowledge of medical parameters.

Keywords: Neural networks, Machine learning, Sound classification, Hearing, Painful threshold,
Numerical integration.
pp. 22-27 (In Persian)
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