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چکیده
در این مقاله ،کارآیی واجهای گفتار فارسی از نظر بازشناسی گوینده مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته و
با توجه به میزان کارآییها ،رتبهبندی واجها صورت گرفتهاند .جهت برآورد کارآیی واجها ،از یک معیاری
که بهصورت نسب « فاصلة بینگویندهای» واجها به « فاصلة در گویندهای» تعریف شده است و ما آن را
« نسبت تأثیرپذیری گوینده » نامیدهایم ،استفاده شده است .آزمایشها و محاسبات الزم برای کلیه واج-

های گفتار فارسی (باستثنای واج  )//با استفاده از دادگان گفتار فارسی « فارسدات» انجام شده و
رتبهبندیها براساس نتایج آزمایشها و محاسبات هم در مورد دستههای کلی واجی و هم برای تکتک
واجها صورت گرفتهاند .نتایج آزمایشها و محاسبات نشان دادهاند که در رتبهبندی دستههای کلی
واجی ،واکهها و نیمواکهها در رتبهی اول ،خیشومیها ،سایشیها و روانها در رتبه دوم و انسدادیها و
انفجاریها در رتبه سوم از نظر کارآیی در بازشناسی گوینده قرار دارند .رتبهبندی تک تک واجها نیز
نشان میدهد که واج  /∂/در رتبه اول و واج  /t/در رتبه ی آخر از نظر کارآیی در بازشناسی گوینده قرار
میگیرند .نتایج این تحقیق در مقایسه با نتایج پژوهشهای انجام شده در مورد برخی از زبانهای دیگر
نظیر انگلیسی ،آلمانی و دوچ از نظر رتبهبندی دستههای کلی واجی سازگاری باالیی دارد اما از نظر
جزئیات رتبهبندیها ،تفاوتهای قابل توجهی مالحظه میشود.

واژههای کلیدی :رتبهبندی واجها ،گفتار فارسی ،کارآیی واجها و بازشناسی گوینده و نسبت
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ـ مقدمه
واجها واحدهای زبانشناختی هستند که باعث تمایز معنایی واژههای زبان از یکدیگر
میشوند .بهعنوان مثال ،آنچه که باعث تمایز ذهنی دو واژهی «پَر» و «پُر» یا دو واژهی
«بَر» و «پَر» میشود ،در زوج واژهی اولی تمایزدر واحدهای زبانی  / a/و  /o/و در زوج
واژهی بعدی ،تمایز در واحدهای زبانی  /b/و  /p/از یکدیگر است .درک گویشوران زبان از
واج ها تابعی از یادگیری برخی از پارامترهای تولیدی یا صوتی در فرآیند اکتساب نظام
آوایی زبان است .واجها در سطح سیگنال بهصورت یک تابع ایستا در واحد زمان ظاهر
می شوند و به همین علت ،در پردازش گفتار ،مقادیر هر پارامتر بازنمایی در حوزهی
فرکانس در قاب های متوالی که متعلق به یک واج یا بخشی از واج است ،اختالف معنی-
داری از نظر آماری ندارند .به این دلیل ،واج بهعنوان یک واقعیت ساختاری در سیگنال
گفتار اهمیت فوقالعادهای در پردازش گفتار پیدا کرده است (بیجنخان 2176 ،الف:
 .)2واجهای زبان گفتاری از دیرباز بهعنوان عناصر زبانی مورد توجه پژوهشگران و علمای
علوم زبانشناسی بودهاند ،اما در چند دهة اخیر ،آنها همچنین بهعنوان عناصرشناختی و
عناصر پردازشی به شدت مورد توجه محققین و دانشپژوهان حوزۀ زبانشناسی رایانشی
و پژوهشگران و مهندسین حوزه های مختلف مهندسی الکترونیک ،مخابرات و رایانه که
بهنحوی با پردازش سیگنالهای گفتاری و یا بهطور کلی با پردازش زبان طبیعی سروکار
دارند ،قرار گرفتهاند (بیجنخان 2176 ،الف .)1 - 1 :واجها از دیدگاه آواشناسی و واج-
شناسی توسط زبانشناسان به دستههای کلی و جزئی زیادی طبقهبندی شدهاند .بهعنوان
مثال ،دو نمونه از عمدهترین دستهبندیهای سنتی واجها که براساس مشخصههای
تولیدی آواها صورتگرفتهاند عبارتند از )2 :واکهها 2و همخوانها 1و  )1واکدارها 1و بی-
واکها( 4ثمره ) 2161 ،و یا در واجشناسی زایا از نظر نقش آواها در ساخت هجا ،واجها
به دو دستهی کلی واجهای هجایی( 5یا رسا )6و واجهای غیرهجایی (نارسا یا گرفته)7
دستهبندی شده و به همین ترتیب دستهبندیهای خیلی جزئی و ریز نیز صورت گرفته-
اند (ثمره )2161 ،و (مشکوهالدینی .)29 :2111 ،با توسعه علوم و فنون پردازش
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سیگنالهای گفتاری در دو سه دههی اخیر در حوزههای مهندسی الکترونیک ،مخابرات
و رایانه ،اهمیت واجهای زیان گفتاری بهعنوان عناصر مفید و مؤثر در موضوعات
کاربردی پردازش سیگنالهای گفتاری بهخصوص در بازشناسی گفتار  2و بازشناسی
گوینده 1نمایان شد و از اینرو مطالعات و تحقیقات قابل توجهی در راستای شناخت
ابعاد ،ویژگیها و خصوصیات واجها از منظر پردازش سیگنالهای گفتاری در مورد برخی
از زبانهای خارجی از جمله زبانهای انگلیسی ،آلمانی ،دوچ 1و ...و نیز در مورد زبان
فارسی صورت گرفتند که از آن جمله میتوان به (ماتسویی و همکاران-601 :2991،
 )606؛ (هیوول و همکاران )2514-2512 :2991،؛ (ایتوک و همکاران-2422 :2991،
 )2424؛ (ابه و همکاران )260-257 :2990،در مورد زبانهای خارجی و (بی جنخان،
2176الف( ،)6-2 :بیجنخان2176 ،ب( )21-7 :سیدصالحی،)21-21 : 2176 ،
(شیخزادگان 2174 ،الف  )15-17 :در مورد زبان فارسی اشاره کرد.
2ـ مرورکارهای مرتبط
در بازشناسی خودکار گوینده توسط رایانه ،ویژگیهای شناسایی بهنحوی از سیگنال
صوتی گوینده استخراج میشوند .سیگنالهای گفتاری تظاهر عینی عناصر ذهنی گفتار
یعنی واجها هستند .بنابراین ویژگیهای هویتی گوینده بهطور بنیادی به مجموعهی
واجهای زبان وابستگی دارند و از اینرو در دهههای اخیر بهطور چشمگیری در طراحی و
پیادهسازی سامانههای بازشناسی خودکار گوینده در هر دو روش «وابسته به متن » 4و
«مستقل از متن ،» 5به مجموعه واجهای زبان معطوف گشته است (همان) .بهخصوص
در روش مستقل از متن که بایستی دادههای یادگیری و آزمون غیروابسته و متفاوت از
هم باشند ،اصوالً بایستی ویژگیهای شناسایی گوینده از عناصری استخراج شوند که
کمترین وابستگی را به متن داشته باشند .از آنجا که واحدهای بنیادی تشکیلدهندۀ
گفتار ،واجها هستند ،بنابراین واجها بهعنوان عناصر مستقل از متن در بازشناسی گوینده
به روش مستقل از متن ،مورد توجه ویژه قرار گرفتند (فورویی2916،؛  )297-211؛
(ماتسویی )606-601 :2991،و (شیخزادگان2174 ،ب.)15-17 :
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میدانیم که هر زبان گفتاری مجموعه مشخصی از واجها را دارا هستند و تحقیقات
علوم زبانشناسی نشان میدهند که مشخصات کلی این مجموعه بهطور کلی برای زبان-
های مختلف متفاوت هستند .بهعنوان مثال ،مجموعه واجهای گفتار انگلیسی  44عنصر
دارد در صورتیکه مجموعه واجهای گفتار فارسی دارای  19عنصر است (ثمره.)2161 ،
قابل توجه است که مجموعه الفبای نوشتار انگلیسی دارای  16عنصر و مجموعهی
الفبای نوشتار فارسی  11عنصر دارد .در دهههای اخیر ،تحقیقات قابل توجهی نیز در
رابطه با ویژگیهای واجهای مختلف یک زبان از نقطه نظر بازشناسی خودکار گوینده
صورت گرفتهاند که بخش قابل توجهی از آنها در رابطه با رتبهبندی واجهای یک زبان
گفتاری از نظر مرتبه کارآیی آنها در بازشناسی خودکار گوینده است که در ادامهی این
بخش ،به برخی از آنها که ارتباط بیشتری با موضوع مقالهی حاضر دارند ،میپردازیم .در
سال  2991ایتوک 2و ماسون 1کارآیی واجهای زبان انگلیسی را از نظر بازشناسی گوینده
مورد مطالعه و تحقیق قرار داده ترتیب درجة اهمیت طبقات کلی واجهای زبان انگلیسی
را مشخص کردند .نتیجة تحقیقات آنها نشان داد که از نظر بازشناسی گوینده ،واکههای
بلند در رتبه اول ،خیشومیها در رتبه دوم ،واکههای کوتاه در رتبه سوم قرار دارند و
انفجاری ها برای اهداف بازشناسی گوینده ،از کمترین کارآیی و اهمیت قرار داشته و در
رتبه آخر قرار دارند(ایتوک و ماسون .)2424-2422 :2991،هیوول 1و ریتولد 4در همان
سال تغییرپذیری مرتبط با گوینده را در قطعات گفتاری زبان هلندی 5مورد مطالعه و
تحقیق قرار داده و نشان دادند که واج  /r/همانند واجهای انفجاری زبان هلندی از نظر
قدرت تفکیک و تمایز گویندهها از کمترین اهمیت برخوردار بوده و در پایینترین رتبه
قرار دارد .در حالیکه ،براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط گلدستاین 6در
سال  2976و ایتوک و ماسون در سال  ،2991واج  /r/در زبانهای انگلیسی و آلمانی از
نظر دارا بودن ویژگیهای فردی گوینده غنای متوسطی دارد و از اینرو در رتبهبندی
واجها از نظر بازشناسی گوینده ،در مرتبهی متوسط (بعد از واکهها و خیشومیها و قبل
از انفجاریها و روانها) قرار دارد (گلدستین )211-276 :2976،و (ایتوک و
ماسون .)2424-2422 :2991،از آنجا که واجها بهعنوان عناصر مستقل از متن جهت
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شرکت در فرآیند بازشناسی گوینده بهخصوص در روش مستقل از متن خیلی مناسب و
مفید هستند ،بنابراین لحاظ نمودن میزان کارآیی واجهای مختلف زبان در فرآیند
بازشناسی با یک طرح مناسب نیز در ارتقای کارآیی سامانهی بازشناسی مؤثر و مفید
خواهد بود .از اینرو نکارندهی مقالة حاضر ،در (شیخزادگان 2174 ،الف )15-17 :درجة
اهمیت واجهای گفتار فارسی را از نظر قدرت تفکیک و تمایز گویندهها مورد مطالعه و
پژوهش قرار داده بود که این تحقیق در حقیقت نسخة توسعهیافتة پژوهش مذکور است.
9ـ معیار برآورد کارآیی
تحقق صوتی واجها برآیند فرآیندهای واجی ،2یعنی برآیند تأثیرگذاریهای آوایی و
تظاهرات ناشی از آنهاست (مشکوهالدینی .)210 :2111 ،فرآیندهای واجی نمایانگر
رابطه ویژگیهای سطح صوتی زبان با سطح واج است که بهطور کلی تحت تأثیر دو
عامل اصلی هستند :بافت آوایی و شیوه تولید .ویژگیهای سطح صوتی یک واج در
بافت های مختلف برای یک گوینده مشخص متفاوت است و بدین ترتیب هر یک از واج-
های زبان گفتاری در سطح سیگنال ،بهصور مختلف تظاهر پیدا میکنند که به آنها واج-
گونههای 1آن واج گفته میشود .بنابراین در فضای ویژگیهای سطح صوتی یک واج ،ما
تنها با یک بردار ویژگی 1مشخصی سروکار نداریم بلکه به تعداد واجگونههای واج مورد
نظر بردار ویژگی خواهیم داشت .از طرف دیگر ،شیوۀ تولید یک واج در یک بافت
مشخص نیز میتواند ویژگیهای متفاوتی در سطح صوت ایجاد کند و بدین ترتیب برای
یک واجگونه مشخص (از نظر بافت) ،سیگنالهای صوتی متفاوتی به ازای شیوههای
مختلف تولید ،خواهیم داشت .شیوۀ تولید وابستگی زیادی به گوینده دارد .بنابراین برای
یک واج در یک بافت مشخص (یعنی یک واجگونه مشخص) نیز به تعداد گویندههای
جمعیت مورد نظر ،سیگنالهای متفاوتی خواهیم داشت .تفاوتهای اخیر در ویژگیهای
سطح صوتی واجها (متأثر از گویندهها) ،در حقیقت منشاء تفکیک و تمایز گویندهها در
سامانههای بازشناسی گوینده است که به ویژه در بازشناسی گوینده به روش مستقل از
متن ،میتواند خیلی مفید واقع شود .در مقابل تفاوتها در ویژگیهای سطح صوتی واج
ناشی از بافت ،ابهام در تفکیک و تمایز گویندهها ایجاد میکنند .پس معیار کارآیی واجها
در تفکیک و تمایز گویندهها و به عبارت دیگر رتبهی کارآیی واجها در بازشناسی
1.

Phonological processes
Allophones
3.
Feature vector
2.

 /72پژوهشهای زبانی ،سال  ،8شمارۀ  ،بهار و تابستان 931

گوینده ،رابطه مستقیم با تفاوتهای ویژگیهای سطح صوتی واجها که متأثر از گوینده-
ها هستند ،دارد و با تفاوتهای ویژگیهای سطح صوتی واجها که متأثر از بافت هستند،
این رابطه معکوس است .پس ما برای فرمولهکردن معیار کارآیی ،ابتدا بایستی تفاوت-
های مذکور را درخصوص ویژگیهای سطح صوتی واجها (ناشی از بافت و متأثر از
گویندهها) ،مدل کنیم.
9ـ ـ فاصلة درگویندهای )(IraSD
در مدلهای ریاضی ،تفاوت بین دو بردار را با معیار « فاصله» بیان میکنند .بنابراین،
تفاوتهای ویژگیهای سطح صوتی واجها را که ناشی از بافت هستند ،میتوان با یک
معیار فاصله بین ویژگیهای سطح صوتی مربوط به یک واج در بافتهای مختلف بیان
کرد که آن را « فاصلة درگویندهای» مینامیم .ویژگیهای صوتی مختلفی در بازشناسی
گوینده مورد بهرهبرداری قرار میگیرند که در این خصوص در بخشهای بعدی بهطور
مجمل صحبت خواهیم کرد ،اما در اینجا برای مدلکردن ،فاصلة درگویندهای ،فرض
میکنیم که تعداد ویژگیهای سطح صوتی برای هر نمونه یا واحد پردازشی (قاب
نمایش دهیم .به ازای یک
زمانی n )1بوده و ویژگیها را با
گوینده مشخص ،فاصلة دو نمونهی مختلف در دو بافت متمایز از یک واج مشخص
(نمونههای  iو  )jرا میتوان توسط رابطه زیر تعیین کرد که در آن
ویژگیهای  lام از نمونههای  iو  jهستند.

و

به ترتیب

با انتخاب تعداد زیادی نمونه از واج مورد نظر از یک دادگان گفتاری غنی از واجگونهها،
میتوان در سطح قابل قبولی مطمئن شد که تفاوتهای ناشی از بافت در ویژگیهای
سطح صوتی واجها ،لحاظ خواهند شد .از اینرو ،هرگاه ما  Kنمونه (که نمونهها
واحدهای پردازش هستند و  Kعدد بزرگی است) از کلیه واجگونههای موجود در دادگان
مورد استفاده برای یک گویندۀ مشخص در نظر بگیریم و فاصلهی دوبدوی آنها را
محاسبه کنیم ،در اینصورت میانگین فاصله برای  Kنمونه میتواند طبق رابطه زیر
و
محاسبه شود که این در حقیقت فاصلهی در گویندهای مورد نظر برای واج معین
به ازای یک گویندهی مشخص (مثالً گویندۀ  aاز جمعیت  Mنفری گویندهها) است:

)Intra speaker Distance (IraSD
Frame

1.
2.

رتبهبندی واجهای گفتار فارسی از نظر کارآیی در بازشناسی گوینده79/
2

را به ازای گویندهها مختلف جمعیت مورد نظر محاسبه
اگر رابطة فوق یعنی
کرده و میانگین بگیریم ،در آن صورت به همان « فاصلة درگویندهای» مورد نظر خواهیم
رسید .یعنی داریم:

9ـ2ـ فاصلة بینگویندهای )(IerSD
مشابه بحثی که در مورد فاصلة درگویندهای ) (IraSDداشتیم ،میتوان تفاوتهای
ویژگیهای سطح صوتی واجها را که ناشی از مشخصهای انفرادی گویندههاست ،1با یک
معیار فاصله بین ویژگیهای سطح صوتی مربوط به یک واج ازگویندههای مختلف ،بیان
کرد که ما آن را «فاصلة بینگویندهای» نامیدهایم .نظیر مفروضات بخش 1ـ ،2اگر تعداد
نشان دهیم،
ویژگیهای سطح صوتی را در هر واحد پردازشی  nو ویژگیها را با
فاصله دو نمونه از یک واج مشخص که متعلق به دو گویندۀ مختلف هستند (نمونههای i
و  ) jرا میتوان توسط رابطة :

بیان کرد .قابل ذکر است که در اینجا نیز نمونهها در حقیقت فریمهای پردازشی هستند.
نمونه از واجگونهها مختلف یک واج مورد نظر از یک گویندۀ مشخص
حال اگر تعداد
نمونه از واجگونههای مختلف همان واج مورد نظر از
(گویندۀ  )aو همچنین تعداد
گویندههای دیگر را از دادگان مورد استفاده در نظر گرفته و فاصلة دوبدوی آنها را
حساب کنیم ،در اینصورت میانگین فاصلهها برای واج مورد نظر و به ازای یک گویندۀ
مشخص (همان گویندۀ  )aاز دیگر گویندههای جمعیت مورد نظر توسط رابطة زیر قابل
بیان است:

در حقیقت فاصلة بین گویندهای واج است که در آن میانگین فاصله
واجگونههای گویندۀ  aنسبت به واجگونههای بقیة گویندههای جمعیت مورد نظر
)Inter Speaker Distance (IerSD
Speaker Individual Characteristics

1.
2.
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محاسبه شده است .اگر تعداد گویندههای جمعیت مورد نظر را  Mدر نظر بگیریم و
میانگین فاصله واجگونههای هر یک از گویندهها را نسبت به بقیه گویندهها محاسبه
بین M
نشان میدهیم) ،آنگاه میانگین
نماییم (که آن را با
گوینده در حقیقت همان « فاصلة گویندهای» مدنظر خواهد بود .یعنی داریم:

9ـ9ـ معیار کارآیی واجها در بازشناسی
حال با توجه به بحثهایی که در ابتدای بخش  1و زیربخشهای آن یعنی 1ـ 2و 1ـ1
به عمل آمد ،میتوانیم معیاری را جهت برآورد کارآیی واجها از نظر بازشناسی گوینده
بهصورت نسبت « فاصلة بینگویندهای» به « فاصلة درگویندهای» فرموله کنیم .ما این
نسبت را که در حقیقت یک نسبت « تمایزگر »2برای واجها از جهت قدرت تفکیک و
تمایز گویندههاست و به عبارت دیگر میزان تأثیرپذیری گوینده را به ازای یک واج
مشخص بیان میکند ،نسبت «تأثیرپذیری گوینده( »1تأثیرپذیری گوینده از واج) می-
نامیم:

همان معیاری است که برآوردی از کارآیی واج
بدست میدهد.

را از نظر بازشناسی گوینده،

9ـ8ـ ویژگیهای سطح صوتی در بازشناسی گوینده
تا به حال انواع زیادی از بازنماییها 1جهت استخراج ویژگیها از سیگنال گفتار بهطور
کلی در کاربردهای مختلف پردازش گفتار و بهطور خاص در بازشناسی گوینده مورد
توجه و بهرهبرداری پژوهشگران و مهندسین قرار گرفتهاند که تعدادی از متداولترین و
مناسبترین بازنماییها که به وفور مورد استفاده قرار گرفتهاند عبارتند از:
بازنمایی بانک فیلتر( 4پروزانسکی و ماتیوز )1047-1042 :2964،؛ (لی و

هوگس.)111-111 :2974،
1.

Discriminant
)Speaker Affectability Ratio (SAR
3.
Representation
4.
Filter bank representation
2.

رتبهبندی واجهای گفتار فارسی از نظر کارآیی در بازشناسی گوینده71/

بازنمایی سازهها( 2دودینگتون )2970،؛ (گلدشتاین )211-276 :2976،و

( لمیس.)19-10 :2971،
1
بازنمایی ضرایب پیشگویی خطی و انرژی باقیمانده در پیشگویی

خطی(1سامبور )119-111 :2976،و (ورنچ.)551-551 :2911،
بازنمایی ضرایب انعکاس 4و نسبتهای لگاریتم سطح( 5مارکل و

همکاران )117-110 :2977،و (شوارتز و همکاران.)2651-2649 :2911،
بازنمایی کپسترال( 6اتل )2121-2104 :2974،و (شریدهار و همکاران:2912،

7
همکاران )104-297 :2912،بازنمایی زوج خطوط طیفی )( (LSPلیا و
همکاران )110-177 :2990،و (پالیوال.)411-415 :2911،
بازنماییهای مرتبط با منبع تحریک چاکنایی 1نظیر منحنی تغییرات فرکانس

22
20
9
گام  ،منحنی تغییرات انرژی و مشخصات موج چاکنایی (اتل)2971-2617 :2971،
 )2971؛ (یگنانارایانا )2170-2167 :2994،و (ماتسویی و فورویی.)240-217 :2990،
9ـ 1ـ استخراج ویژگیهای سطح صوتی از بازنمایی کپسترال
از آنجا که از بین انواع بازنماییهای مذکور ،ضرایب کپسترال بهعنوان یکی از بهترین
بازنماییها جهت استخراج ویژگیهای سطح صوتی در بازشناسی گوینده شناخته شده
است (رز و رینولدز )2990،از اینرو ما در این پژوهش از  21ضریب کپستروم مستخرج
از ضرایب پیشگویی خطی ) (LPCCبا استفاده از روابط زیر بهره میگیریم
(اتال:)2121-2104 :2974،

1.

Formants representation
Linear prediction coefficients
3.
Linear prediction residual energy
4.
Reflection Coefficients
5.
Log Area Ratio
6.
Cepstral Coefficients
7.
Line Spectral pairs
8.
Glottal excitation
9.
Pitch frequency contour
10.
Energy contour
11.
Glottal wave characteristics
2.

 /78پژوهشهای زبانی ،سال  ،8شمارۀ  ،بهار و تابستان 931

در روابط فوق ) x(nسیگنال گفتار ،ها ضرایب پیشگویی خطی p ،مرتبه پیشگویی،
 Eانرژی باقیمانده در پیشگویی N ،تعداد نمونههای سیگنال گفتار در یک قاب زمانی و
ها ضرایب کپستروم مستخرج از ضرایب پیشگویی خطی یعنی LPCCها هستند.
ضرایب مذکور برای قابهای زمانی  11میلی ثانیهای با پنجرهی همنیگ 2و با قدمهای
 1میلی ثانیهای از روی نمونههای دیجیتال گفتار استخراج میشوند که در آن سرعت
نمونهبرداری سیگنال آنالوگ  24/7کیلوهرتز و نمونهها  26بیتی هستند .قابل ذکر است
که جهت فراهم کردن شرایط پادهمپوشی ،1سیگنال گفتار قبل از نمونهبرداری ،توسط
یک فیلتر پایینگذر با فرکانس قطع حدود  7کیلو هرتز ،فیلتر میشود.
8ـ آزمایشها و نتایج
برای انجام آزمایشها ،قبل از هر چیز بایستی از دادگان مناسبی که دارای حجم قابل
توجهی از واجگونههای مختلف انواع واجهای زبان فارسی است و توسط تعداد قابل
قبولی از گویندههای متنوع تولید شدهاند ،نمونههای الزم از واجگونههای هر واج را از
گوینده های مختلف انتخاب کرد و آنگاه با استفاده از روابطی که در بخش  1و زیربخش-
های آن ارائه شدند ،ابتدا ویژگیهای سطح صوتی از بازنمایی کپسترال سیگنال گفتاری
واجگونهها با استفاده از روابط زیربخش 1ـ 5استخراج شده و سپس با استفاده از روابط
زیربخشهای 1ـ 2الی 1ـ 1محاسبات الزم را با استفاده از « نسبت تأثیرپذیری گوینده
» ) (SARانجام و کارآیی هر واج را از نظر بازشناسی گوینده تعیین میکنیم .بنابراین
الزم است که در ادامه یک معرفی کوتاهی در خصوص دادگان مورد استفاده در این
تحقیق داشته باشیم.
8ـ ـ دادگان گفتار
دادگان گفتاری مورد استفاده در این تحقیق دادگان « فارسدات » (بیجنخان و
همکاران )401-197 :2994،است که از آن حدود  1000واجگونه مختلف برای  11واج
1

1.

Hamming window
Antialiasing
3.
FARSDAT-Farsi Spoken Language Database
2.

رتبهبندی واجهای گفتار فارسی از نظر کارآیی در بازشناسی گوینده78/

گفتار فارسی از  21گویندهی بومی فارسی زبان انتخاب شدهاند و ترکیب جمعیت
گویندهها به صورت  1نفر مذکر و  4نفر مؤنث میباشد .قابل ذکر است که طول زمانی

واج  /خیلی کوتاه است و معموالً شبیه واکهی مجاورش بوده و لذا در این تحقیق به-
طور مستقل و جداگانه مورد توجه قرار نگرفته است .بنابراین بهطور تقریبی از هر
گوینده برای هر واج حدود  20واجگونه در نظر گرفته شده است .از آنجا که در این
تحقیق ما از  21ضریب کپسترال استخراج شده از ضرایب پیشگویی خطی (LPCC)2
استفاده میکنیم و این ضرایب برای فریمهای  11میلی ثانیهای با قدمهای  1میلی
ثانیهای از روی نمونههای دیجیتال گفتار استخراج میشوند لذا برای محاسبة فاصلههای
درگویندهای و بینگویندهای حدود  200نمونهی فریمی از واجگونههای هر واج را برای
هر گوینده از گویندههای جمعیت مورد نظر خواهیم داشت.

8ـ2ـ انجام محاسبات
همانطوری که در بخش 1ـ 1گفته شد ،ما از یک معیاری بنام « نسبت تأثیرپذیری
گوینده » ) (SARجهت برآورد کارآیی واجها از نظر بازشناسی گوینده استفاده می-
کنیم که برای تعیین مقدار این نسبت برای هر واج ،ابتدا بایستی « فاصلة درگویندهای
» و « فاصلة بینگویندهای » را برای واج مورد نظر با استفاده از روابطی که در
زیربخشهای 1ـ 2و 1ـ 1ارائه شدند ،محاسبه کنیم .برای انجام محاسبات فاصلة
از زیربخش 1ـ 2داریم:
درگویندهای برای واج

براساس معلومات ارائه شده در بخش 4ـ ،2در انجام محاسبات توسط روابط فوق داریم:
K=100
,
M=12
,
n=12
و ها همان LPCCهایی هستند که توسط روابط ارائه شده در بخش 1ـ 5برای هر
فریم  11میلی ثانیهای از سیگنال واجگونهها محاسبه میشوند .حال روابط فوق را برای
 11واج زبان فارسی (به جز واج  )//و به ازای معلومات اخیرالذکر محاسبه میکنیم.
نتایج حاصل از این محاسبات ،در جدول  2به صورت مرتبشده براساس مقادیر
ارائه شدهاند.
Linear Prediction Cepstral Coefficient

1.
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جدول  « :فاصلة درگویندهای » واجهای گفتار فارسی

جهت انجام محاسبات « فاصلة بین گویندهای » (  )IerSDنیز از زیربخش  1-1داریم:
]

2

= IerSD

Clها و مقادیر  Mو  nدقیقاً همانهایی هستند که در مورد « فاصلة در گویندهای »
داشتیم ،امّا برای مقادیر  Kaو داریم:
Ka=100
,
=11×100=1100
حال رابطة اخیر را نیز برای 11واج مورد نظر و بهازای معلومات فوقالذکر محاسبه
میکنیم و نتایج حاصل را بهصورت مرتبشده بر اساس مقادیر  IerSDدر جدول ()1
میآوریم.
(جدول « :)2 -فاصلة بین گویندهای » واجهای گفتار فارسی

همانطوریکه در بخش  1-1بحث شد ،ما کارایی واجها را از نظر بازشناسی گوینده
توسط معیاری بهنام « نسبت تأثیرپذیری گوینده » (  )SARبرآورد میکنیم که توسط
رابطة زیر محاسبه میشود:

رتبهبندی واجهای گفتار فارسی از نظر کارآیی در بازشناسی گوینده73/

= SAR
ما  SARرا به ازای  11و اج گفتار فارسی محاسبه کرده و نتایج را در جدول ()1
میآوریم .از آنجا که در برخی از پژوهشهای مرتبط با موضوع این تحقیق (نظیر
بازشناسی گفتار و بازشناسی گوینده) ،نشان داده شده است که بکارگیری فیلتر
پیشتأکید 2در مرحلة پیشپردازش که منتهی به استخراج ویژگیهای سطح صوتی از
سیگنال گفتار میشود (در اینجا استخراج  21ضریب  ،)LPCCتأثیر مثبتی در افزایش
دقت بازشناسی دارد ،از اینرو ما محاسبة « نسبت تأثیرپذیری گوینده » را برای واجهای
گفتار فارسی یعنی SARها را یکبار بدون فیلتر پیشتأکید و یکبار نیز با فیلتر
پیشتأکید محاسبه کرده و نتایج را بهصورت مرتب شده بر اساس مقادیر  SARدر
جدول ( )1میآوریم .قابل ذکر است که تابع انتقال فیلتر پیشتأکید در اینجا H(z)=1-
 0.95z-1میباشد.
(جدول « :)9-نسبت تأثیرپذیری گوینده » برای واجهای گفتار فارسی
(کارایی واجهای گفتار فارسی از نظر بازشناسی گوینده)

 -1تحلیل دادههای حاصل از محاسبات
مقادیر مندرج در جدول ( « )2فاصلة در گویندهای » واجهای گفتار فارسی را نشان
میدهد .همانطوریکه قبالً نیز اشاره شد « ،فاصلة درگویندهای » یک واج در حقیقت
بیانگر تفاوتها در شیوه تولید آن واج در بافتهای مختلف توسط یک گوینده است و از
آنجا که در بازشناسی گوینده تفاوتها در شیوه تولید واجها توسط گویندههای مختلف
مالک تفکیک و تمایز گویندهها از یکدیگر قرار میگیرند ،از اینرو « فاصلة درگویندهای
1 Preemphasis
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» ابهام در تفکیک و تمایز گویندهها ایجاد میکند .بنابراین هرچه مقدار « فاصلة
درگویندهای » برای یک واج کمتر باشد ،موجب ابهام کمتری در تفکیک و تمایز
گویندهها میشود و در نتیجه از نظر بازشناسی گوینده میتواند کاراتر باشد .حال با
توجه به جدول ( )2مالحظه میشود که میانگین « فاصلة درگویندهای » برای واکهها
حدود  0/115و برای همخوانها حدود  0/407است .بنابراین بطور کلی میتوان گفت
که واکه ها در بازشناسی گوینده ابهام کمتری ایجاد کرده و در نتیجه کارایی باالتری
خواهند داشت .بههمین صورت از مقادیر مندرج در جدول ( )2میتوان استنتاج کرد که
متوسط « فاصلة درگویندهای » برای واجهای واکدار حدود  0/165و برای بیواکها
حدود  0/447است .پس در حالت کلی میتوان نتیجهگیری کرد که واجهای واکدار در
مقایسه با بیواکها موجب ابهام کمتری در بازشناسی گوینده میشوند و از اینرو
میتوان نتیجه گرفت که در حالت کلی واجهای واکدار در بازشناسی گوینده نسبت به
بیواکها کاراتر هستند .حال با توجه به اینکه میانگین « فاصلة درگویندهای » برای
واکهها حدود  0/115و برای کل واجهای واکدار حدود  0/165است ،بنابراین از نظر
دستهبندیهای کلی واجها ،میتوان گفت که واکهها از نظر بازشناسی گوینده کاراترین
دسته بوده و در رتبة اول قرار دارند .جالب توجه است که با دقت در جدول ( )2مالحظه
میشود که کمترین « فاصلة درگویندهای » به ترتیب از آن واجهای ،/m/ ،/v/ ،/b/ ،/f/
 /n/و  /y/است که هیچکدام واکه نیستند و بیشترین « فاصلة درگویندهای » به ترتیب
ازآن واجهای  /v/ ،/'/ ،/,/ ،/c/و  /h/است که همگی جزو دستة همخوانها هستند و
این حقیقت تاحدودی با نتیجة قبلی که « واکهها از نظر بازشناسی گوینده کاراترین
دسته هستند» ،مغایرت دارد .اما همانطوریکه در بخش  1بحث شد ،کارایی واجها را از
نظر بازشناسی گوینده نمیتوان صرفاً بر اساس مقادیر « فاصلة درگویندهای » نتیجه
گرفت و بایستی به «فاصلة بین گویندهای» آنها نیز توجه داشت .جدول ( )4خالصه
بحثهای فوق را نشان میدهد.
(جدول :)8-رتبهبندی دستههای کلی واجها از نظر کارایی در بازشناسی گوینده با توجه به «
فاصلههای درگویندهای » واجها
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حال مقادیر « فاصلة بین گویندهای » واجها را در جدول ( )1آوردهایم ،مورد تجزیه و
تحلیل قرار میدهیم .چنانکه در بخش  1-1نیز گفته شد « ،فاصلة بین گویندهای »
واجها تفاوتهای ویژگیهای صوتی واجها را که ناشی از مشخصههای انفرادی
گویندههاست ،نشان میدهد و لذا رابطة مستقیم با میزان تفکیک و تمایز گویندهها
دارد .بنابراین هرچه « فاصلة بین گویندهای » واجی بیشتر باشد ،انتظار میرود که
کارایی آن واج در بازشناسی گوینده باالتر باشد .مقادیر مندرج در جدول ( )1نشان
میدهند که میانگین « فاصلة بین گویندهای » برای واکهها حدود  2/419و برای
همخوانها حدود  2/116است .پس بطور کلی میتوان گفت که واکهها در تفکیک و
تمایز گویندهها مؤثرتر از همخوانها هستند .با استفاده از مقادیر مندرج در جدول ()1
میانگین « فاصلة بین گویندهای » برای واجهای واکدار حدود  2/156و برای بیواکها
حدود  2/111برآورد میشود .بنابراین در حالت کلی میتوان گفت که واجهای واکدار
از نظر بازشناسی گوینده در مقایسه با بیواکها مؤثرترند .با توجه به اینکه میانگین «
فاصلة بین گویندهای » برای واکهها  2/419و برای کل واجهای واکدار حدود 2/156
است .بنابراین از نظر « فاصلة بین گویندهای » نیز واکهها برای بازشناسی گوینده کاراتر
از دیگر دستههای کلی واجها هستند .با دقت در جداول  2و  1مالحظه میشود که هر
دو « فاصلة در گویندهای » و «فاصلة بین گویندهای »برای سههمخوان  /,/ ،/c/و /r/
باالست و در مقابل هر دو فاصله مذکور برای دو همخوان  /f/و  /b/پایین است و از اینرو
نبایستی انتظار داشت که این واجها در بازشناسی گوینده کارایی قابل توجهی داشته
باشند .نتایج تحلیلهای اخیر در جدول ( )5خالصه شده است.
(جدول :)1-رتبهبندی دستههای کلی واجها از نظر کارایی در بازشناسی گوینده با توجه به «
فاصلههای بین گویندهای » واجها

جالب توجه است که نتایج حاصل از تحلیل « فاصلة در گویندهای » واجها و « فاصلة
بین گویندهای » واجها با هم سازگار بوده و مؤید همدیگرند.
چنانکه در بخش  1-1نیز گفته شد ،هیچکدام از فواصل درگویندهای و بینگویندهای
واجها به تنهایی نمیتوانند به عنوان معیار کارایی آنها در بازشناسی گوینده تلقی شوند و
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بایستی با توجه به رابطة معکوس « فاصلة در گویندهای » واجها با توانایی تفکیک و
تمایز گویندهها و بالعکس رابطة مستقیم « فاصلة بین گویندهای » واجها در تفکیک و
تمایز گویندهها ،معیار کارایی واجها را از نظر بازشناسی گوینده ،بصورت نسبت آن دو در
نظر بگیریم که ما در بخش  1-1آن را تحت عنوان « نسبت تأثیرپذیری گوینده » از واج
مطرح کرده و به صورت زیر فرموله کردیم:
= SAR
و مقادیر SARها را به ازای  11واج مورد نظر یکبار بدون فیلتر پیشتأکید و یکبار نیز
با فیلتر پیشتأکید محاسبه و در جدول ( )1میآوریم .اولین نکتهای که با توجه به
جدول ( )1جلب توجه میکند اینست که درنظرگرفتن فیلتر پیشتأکید در مرحلة
پیشپردازش تأثیر ناچیزی در نتایج حاصل داشته و نتایج کلی را تغییر نمیدهد و تنها
در جزئیات نتایج تأثیرگذار است .بهعنوان مثال از جدول ( )1مالحظه میشود که هم
با فیلتر پیشتأکید و هم بدون فیلتر پیشتأکید ،واکهها در رتبههای اولی و انفجاریها
در رتبههای آخری قرار دارند و از این نظر میتوان گفت که فیلتر پیشتأکید بیتأثیر
بوده است .اما وقتی که در جزئیات دقت کنیم مالحظه میکنیم که مثالً رتبه واج  /a/با
فیلتر پیشتأکید  5و بدون فیلتر پیشتأکید  4است و یا اینکه رتبههای دو واج انفجاری
 /b/و  /d/با فیلتر پیشتأکید و بدون فیلتر پیشتأکید جایگزین یکدیگر میشوند .نکته
جالب توجه دیگر در جدول ( )1اینست که دو واج  /y/و  /v/در ردیف واجهای رتبة اول
یعنی واکهها قرار گرفتهاند .میدانیم که واجهای  /y/و  /w/از جمله واجهای « غلت »
هستند که زبان بههنگام تولید این واجها به سرعت بهسوی وضعیت واکة مجاور حرکت
میکند و سیگنال صوتی تولیدی مشابه سیگنال واکه میشود و از اینرو به این واجها،
نیمواکه 1نیز گفته میشود (مشکوهالدینی .)14 :2111 ،در زبان فارسی واج  /w/وجود
ندارد اما فارسی زبانان واج  /v/را در موارد قابل توجهی به صورت تقریبی یا « قریب به
صحت » 1تولید میکنند و سیگنال صوتی واج  /v/مشابه سیگنال صوتی واج  /w/تولید
میشود .از اینرو ،واجهای  /y/و  /v/از نظر رتبة کارایی در بازشناسی گوینده ،در ردیف
واکهها آمدهاند .حال با توجه به مقادیر مندرج در جدول ( )1و نیز با توجه به بخشهای
فوق نتایج نهایی را توسط جداول ( )6و ( )7ارائه میکنیم.

1 Glide
2 Semi- vowel
3 .Approximation
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(جدول :)8-رتبهبندی دستههای کلی واجها از نظر کارایی در بازشناسی گوینده
با توجه به « نسبت تأثیرپذیری گوینده (» )SARPt

(جدول :)8-رتبهبندی واجهای گفتار فارسی از نظر کارایی در بازشناسی گوینده
با توجه به « نسبت تأثیرپذیری گوینده » (بدون فیلتر پیشتأکید)

 -8نتیجهگیری و کارهای آتی
همانطوریکه در بخش  1گفته شد ،واجها بهعنوان عناصر مستقل از متن در برخی از
طرحهای بازشناسی گوینده بخصوص در بازشناسی گوینده به روش مستقل از متن مورد
توجه مهندسین و پژوهشگران قرار گرفتهاند و بههمین جهت تحقیقات قابل توجهی نیز
در خصوص کارایی واجهای زبانهای گفتاری مختلف از نظر بازشناسی گوینده در جهان
صورت گرفته است و در همین راستا ما نیز در این مقاله کارایی واجهای گفتار فارسی
مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و بر اساس میزان کارایی واجها آنها را رتبهبندی
کردیم .در این تحقیق ما با انجام آزمایشها و محاسبات نشان دادیم که از نظر
دستههای کلی واجی ،واکهها و نیمواکهها در رتبه اول ،خیشومیها ،سایشیها و روانها
در رتبه دوم و انسدادیها و انفجاریها در رتبه سوم بهلحاظ کارایی در بازشناسی
گوینده قرار میگیرند و همچنین رتبهبندی کلیه واجهای گفتار فارسی (بهاستثنای واج

 )//را توسط جدول ( )7ارائه کردیم .توجه به رتبة کارایی واجها در طراحی سامانههای
بازشناسی گوینده مبتنی بر واجها ،میتواند در ارتقای کیفیت سامانه مؤثر و مفید واقع
شود .بهعنوان مثال ،هرگاه در یک طرح بازشناسی گوینده تنها از واکهها و نیمواکهها
(دسته واجهای رتبه اول از نظر کارایی در بازشناسی گوینده) استفاده شود .زمان
پردازش در مرحلة آزمون میتواند تا  %70کاهش یابد و در عین حال دقت بازشناسی
کاهش نیافته و حتی افزایش داشته باشد .همچنین با توجه به نتایج این تحقیق میتوان
در سامانه های بازشناسی گوینده به روش وابسته به متن ،جهت ارتقای کیفیت سامانه،
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متونی را انتخاب کرد که از نظر واجهای با رتبة بهتر ،غنیتر باشند .بهعالوه در
سامانههای بازشناسی گوینده که با گویههای کوتاه 2سروکار دارند ،توجه به رتبة کارایی
واجها میتواند هم در دقت و هم در سرعتعمل سامانه مفید باشد .با توجه به مطالب
بخش  4-2مالحظه میشود که در انجام آزمایشها و محاسبات در این تحقیق ،برای
محاسبة معیار کارایی واجها در بازشناسی گوینده یعنی SARPtها ،بهازای هر گوینده و
هر واج 20 ،نمونه واجگونهای (و یا  200نمونه فریمی) درنظرگرفته شده است و با توجه
به اینکه تعداد کمی از واجهای گفتار فارسی دارای بیش از  20واجگونه هستند
(بیجنخان2172 ،ج) ،از اینرو برای اینگونه واجها 20 ،نمونه احتماالً کفایت نمیکند و
این نقیصه ممکن است نتایج را کمی تغییر داده باشد .از اینرو ،یکی از کارهای آتی در
این زمینه ،میتواند افزایش تعداد نمونهها برای هر گوینده و بهازای هر واج باشد.
همچنین با توجه به مطالب بخش  4-2مالحظه میشود که ما در این تحقیق تعداد
گویندههای جمعیت مورد نظر تحقیق را 21نفر ( 1مذکر و  4مؤنث) درنظر گرفتهایم و
میتوان در پژوهشهای آتی تعداد گویندهها را افزایش داد که مسلماً با تعداد
گویندههای بیشتر ،اعتبار نتایج تحقیق باالتر خواهد بود .از جمله کارهای دیگر در این
زمینه اینست که با لحاظ کردن رتبههای مندرج در جداول ( )6و ( )7در پیادهسازی
سامانه های بازشناسی گوینده نتایج علمی و کاربردی این تحقیق را مورد ارزیابی قرار
داد.
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