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 :چکیده

« ه گفتارتبدیل متن ب»ترین مباحث در زمینه علوم کامپیوتر، مبحث ترین و پرطرفدارمهمیکی از امروزه 

متن به گفتار وجود دارد، یکی از مشکالت نیز بعد از تبدیل ی که بر سر راه مشکالتت. اما عالوه بر اس

شود و آن، خستگی ذهنی مخاطبان بر اثر شنیدن صداي تبدیل انجام عملیات تبدیل متن به صدا ظاهر می

 هدفین، بنابرا باشد. است. به ویژه اگر این متن کمی طوالنی« گفتار ماشینی»شده از روي متن یا همان 

جم صدا در رفع خستگی ذهنی ناشی از شنیدن صداي تبدیل شده ح تنوعبررسی تأثیر از این پژوهش، 

 باشد.می هنگام شنیدن صداي مربوط به متون طوالنیبه ویژه از روي متن 

ایم را مطرح کرده« کاهش حجم صدا در سکوت و افزایش حجم صدا به نرمی»ما در این پژوهش، ایده 

که نتیجه آزمایش صداي تولید  1EEGاز طریق بررسی گراف به دست آمده از طریق دستگاه مان را و ایده

تحلیل نتایج نظرسنجی انجام شده از شده با این راهکار بر روي مخاطبان مختلف است و همینطور 

 ایم.اثبات نموده رمخاطب مختلف پس از شنیدن صداي تولید شده با این راهکا ۰۸قریب به 

تنوع در حجم صدا هر چند ممکن است از طرف کاربر تا حدودي نتایج این پژوهش نشان داد که 

نامحسوس باشد اما تا حد زیادي تحمل کاربر را در هنگام شنیدن صداي یکنواخت طوالنی افزایش 

 دهد.می

 

گفتار، به  تبدیل متنار ماشینی، تنوع مصنوعی حجم صدا، کاهش خستگی ذهنی ناشی از گفت: هاکلیدواژه

 صدا یکنواختی، مشکل بهبود صداي یکنواخت ماشینی

  

                                                           
1 Electroencephalography 



 

 

 فصل اول

 کلیات پژوهش
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 قدمهم -۰-۰

 این گیرند،می قرار قبالاست مورد بیشتر و بیشتر روز هر گفتار به متن تبدیل هايسیستم ،تکنولوژي پیشرفت با

 در آن از دهاستفا به بیشتر روز هر و نداهشد طراحی هارایانه رد استفاده براي متون قرائت منظور به هاسیستم

 تعبیه يهوشمند قطعات ،وسایل اکثر در به زودي شودمی بینیپیش. شودمی توجه هوشمند هايسیستم دیگر

. دنکنمی استفاده انسان با ارتباط برقراري براي گفتار به متن تبدیل همچنین و صوت پردازش سیستم از که شود

 عبارتند از: 1هاي تبدیل متن به گفتاربرخی از کاربردهاي سیستم

 هاکاربرد در بازي -

 هاي گویا )اعالم وضعیت مسیر، آب و هوا، موجودي حساب بانکی و غیره(تلفندر کاربرد  -

 خواندن و صحبت کردن براي معلولین -

 دهنده گویاآموزش -

 ها کاربرد دیگرو ده -

 چرا که شود استفاده متون خواندن جهت هاییالگوریتم و هاروش از بایستی 2TTS در گفتار تولید براي

 و نغیرممک( آن همیشگی رشد و کلمات زیاد بسیار تعداد به توجه با) زبان یک کلمات تمامی سازيذخیره

  5«شدت» ، 4«یرشد» ،3«گام فرکانس» تغییرات یا «بمی و زیر». بود خواهد فایدهبی طبیعی گفتار تولید راستاي در

 اثر جمله یا واژه هجا، از اعم مختلف سطوح در معموالً که هستند گفتار نوایی عنصر چهار 6«درنگ» نیز و

 .شوند گنجانده بایستی TTS هايسیستم در و دهندمی نشان را خود

 :[1] از عبارتند هستند که اصلی بخش دو داراي گفتار به متن تبدیل هايسیستم تمامی اساساً

 هب متن مبدل. )ورودي متن از نوا و تکیه مانند زبانی اطالعات سایر و آوایی اطالعات استتخراج  -1

 (آوایی دنبالة

 (گفتار سنتز. )گفتار موج شکل به آوایی اطالعات این تبدیل -2
                                                           
1 Speech Synthesis / Text-to-Speech (TTS) 
2 Text To Speech 
3 Pitch 
4 Duration 
5 Intensity 
6 Pause 
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لی در شکل زیر نشان داده که نحوه ارتباط این دو بخش و تولید صدا از روي یک متن ورودي به صورت ک

 شده است. 

 

 

 

هاي که در آن پارامتراست روش سنتز مبتنی بر قاعده دو رویکرد رایج براي تولید گفتار وجود دارد، اولی 

روش اتصال قطعات بعدي  و شونداي از قواعد تولید میمشخصه گفتار در هر بازة زمانی توسط مجموعه

. شوندصوتی براي تولید عبارتی دلخواه در کنار هم چیده می يهخیره شده در آن واحدهاي از پیش ذگفتار ک

 .باشدمی DECTalkتر آن و مدل تجاري Klatt، ي مبتنی بر قاعدههانمونة مشهور سنتز کننده

 تعریف تبدیل متن به گفتار و اهداف آن -۲-۰

مبتنی بر ک سیستم به گفتار یتم تبدیل متن تولید گفتار به معناي تولید مصنوعی گفتار انسان است. یک سیس

 این. باشد داشته را زبان چندین یک یا متنهايافزارهاي دیجیتال یا رایانه است که باید توانایی خواندن سخت

 سیستم یک توسط شناسایی از پس یا و متنی فایلیک  صورت به یا و کلید صفحه طریق از است ممکن متون

 انسان تواناییهاي تقلید براي تالش گفتار به متن تبدیل حقیقت دردریافت شوند.  1نویسهها نوري شناسایی

 [2] .است متون خواندن در

 یک اعمال نتیجه از و یا شدهاند ذخیره دادگان یک در که شده ضبط گفتاري قطعات اتصال از میتواند گفتار

. شود تولید آمدهاند دست به طبیعی واحدهاي گفتار از آن پارامترهاي که فیلتري به مناسب تحریک سیگنال

 پارامترهاي استخراج در بکار رفته روش یا و شده گفتاري ذخیره واحد نوع جهت از گفتار تولید سیستمهاي

 براي تولید گفتار متفاوت هستند.آنها  از مجدد استفاده نحوه و گفتار

 کیفیت به لیکن دسترسی. هستند گفتار از وسیعی محدوده تولید به قادر دوآوایی یا واج گفتاري واحدهاي

 حتی و کلمات کلیه مستقیم ذخیره ،کاربردهاي خاص در. است مشکل تولیدشده گفتار بودن طبیعی از باالیی

 محدودیت با روش این اما. میشود باعث گفتار تولید در باالیی را کیفیت آنها از مجدد استفاده و جمالت

 مواجه نمودهایم ضبط را آن جمالت و کلمات که آنچه با متفاوت با محتوایی متونی تولید در تعمیمپذیري

 . است

                                                           
1 Optical Character Recognition (OCR) 

 هاي مختلف یک سيستم تبدیل متن به گفتارشكل كلي ارتباط بخش -1 شكل
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 قابلیت میزان و صداي انسان با آن شباهت میزان با معموالً گفتار به متن تبدیل سیستم یک خروجی کیفیت

 .میشود سنجیده آن فهم

 گونه نای در واقع اما رسد،ن نظر به مشکل زیاد گفتار به متن تبدیل سیستم یک ساخت شاید اول نگاه در

 انسان گفتار به ترشبیه گفتاري هر چه تولید گفتار، به متن تبدیل سیستم یک اصلی هدف حقیقت در. نیست

. شود یم استفاده دانش نقص مواقع در نیز هوش مصنوعی از طبیعی، دانش از استفاده بر عالوه آن در که است

. تاس خود مادري زبان متون خواندن براي ناخودآگاه توانایی و نشنوع دا یک داراي انسان که رسدمی نظر به

 عامل دو ره وجود به نیاز. کند بیان نیز را ناشناخته کلمات حتی که دهدمی را این امکان انسان به که قابلیتی

 هاي تبدیلسیستم توسعه و ساخت که شود می باعث مناسب گفتار تولید براي یکدیگر کنار در و دانش هوش

 .نباشد ساده هم چندان گفتار به متن

 آن عمده کاربران و گفتار به متن تبدیل سیستم کاربردهای -۰-۰

 عاملی به نیاز که هرکجا واقع در. دارد وجود گفتار به متن تبدیل هايسیستم براي فراوانی کاربردي هايزمینه

 گفتار به تنم تبدیل هايسیستم ست،ا متن خواندن با مخاطبان از تعدادي به اطالعات انتقال آن وظیفه که است

 از متون، نخواند به ما نیازهاي از ايگسترده حیطه گفتار به متن تبدیل از استفاده. بود خواهند مفید بسیار

 هايتمسیس اگر حتی البته. شودمی شامل را وقایع و اخبار زمان هم انتقال تا گرفته هاروزنامه و کتب خواندن

 عبارات گفتاري ولیدت در ناچیز بسیار خطاي و بیان بودن طبیعی زمینه در خوبی هايابلیتق گفتار به متن تبدیل

 فتاري،گ ارتباط برقراري ضمن بایستمی که رادیویی هايبرنامه اجراي چون مواردي در باشند، داشته نوشتاري

 قابلیت این به نوزه فعلی رگفتا به متن تبدیل هايسیستم گردد، برقرار مخاطبین با نیز مناسبی عاطفی ارتباط

 است، ساساح و عاطفه و روح فاقد که ماشینی با انسان جایگزینی گونه این که گفت بتوان شاید و اندنرسیده

 : از اندبارتع گفتار به متن تبدیل هايسیستم کاربردهاي از تعدادي. است توجه مورد کمتر مواقع گونه این در

 که بوده افرادي کمک به گفتار، به متن تبدیل هاي سیستم طراحی اهداف از یکی: نابینایان به کمک 

 بیماران، زا افراد این توجه تعداد قابل به توجه با. برندمی رنج نابینایی و بینایی کم هايمعلولیت از

 سخت نماید، یاري متون سایر و هاها، روزنامهکتاب از استفاده در را هاآن بتواند که ايوسیله ارائه

 قبل هايیوهش راستاي در تواندمی هم گفتار به متن تبدیل سیستم یک. است بوده محققان توجه دمور

 با یناناب فرد یک که این هم و گیرد قرار استفاده مورد صوتی هايفایل یا کاست نوارهاي تهیه براي

 فتارگ شنیدن به داده، سیستم به ورودي عنوان به را متنی توانست خواهد سیستمی چنین داشتن

 آن یحتصح به یا و یابد اطالع است، کرده تهیه که متنی صحت از صورت بدین و بپردازد تولیدي

 . کند ارسال دیگران به و کرده ذخیره را آمده دست به نهایی صوت تواندمی همچنین و بپردازد
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 موزشیآ هايهبرنام تهیه در تواندمی شود، انجام مناسب کیفیت با اگر گفتار تولید: آموزشی اهداف 

 هب خارجی زبان یک از بزرگ دادگان یک سازيپیاده با توانمی مثال، عنوان به. شود استفاده نیز

 یستم،س تا بماند منتظر و نموده وارد را خود نظر مورد متن کاربر، که گونه بدین. پرداخت زبان آموزش

 چنین talkit کردن وارد از پس کاربر که است میکروسافت شرکت نظیر بخواند، را آن دقیق تلفظ

 عالوه. بشنود سپانیولیا تلفظ یا انگلیسی تلفظ به را متن متناظر گفتار تواندمی متن، سیستم سیستمی،

 .شوند استفاده نیز علوم دیگر آموزش در توانندمی گفتار به متن هايمبدل این، بر

 سالار مقصدي به را مثال یک ذکر به قسمت این توضیح براي: اطالعات حجم کاهش جهت استفاده 

 نهات کنیم،می فرض سادگی براي و جمله بخواهیم کنید فرض. پردازیممی «آمدم خانه به من» کنیم

 یست،ک گوینده که این و گفتار نواي به مربوط اطالعات از و باشد کافی گیرنده براي جمله مفهوم

 آن از .باشد داشته ارسال براي تبای یک به نیاز واج هر کنیم،می فرض همچنین و کنیم نظر صرف

 رندهگی به را آن مفهوم توانیممی بایت پانزده با پس شده، تشکیل واج پانزده از فوق جمله که جا

 جمله مینه کنیم فرض حال. کنیم استفاده ارسال براي متن قالب از که صورتی در البته کنیم، ارسال

 برداري نمونه کیلوهرتز ۰ برداري نمونه رکانسف با گفتار اگر شود، ارسال صوتی صورت به بخواهد

 اطالعات حجم بکشد، طول جمله بیان نیز ثانیه دو حدوداً و شود ضبط بایت یک با نمونه هر و

 اطالعات ارسال با مقایسه در که بود، خواهد نمونه 16۸۸۸ معادل فوق گفتار برداري نمونه از حاصل

 از استفاده امروزي کاربردهاي در که دانیممی منض در. است بیشتر برابر 1۸66 متن، صورت به

 دیده پس است، ترمرسوم نمونه هر ازاي به بیت 16 و ثانیه در نمونه 16۸۸۸ برداري نمونه فرکانس

 توانندمی اشند،ب برخوردار مناسب کیفیت از که صورتی در گفتار به متن تبدیل هايسیستم که شودمی

 . باشند ارسالی اطالعات جمح کاهش جهت مناسبی بسیار گزینه

 تبدیل و متن به ارگفت تبدیل) گفتار تولید و گفتار بازشناسی که صورتی در: کامپیوتر و انسان محاوره 

 یک عنوان به ات بود خواهد قادر ترکیبی سیستم ،شوند ترکیب هم با مناسبی يگونه به( گفتار به متن

 متن به ار کاربر شفاهی سئوال بازشناسی، بخش مثال، عنوان به رود، کار به انسان با محاوره يوسیله

 سپس و دیابمی پرسش آن براي پاسخی اطالعاتی، دادگان یک طریق از سیستم گاه آن و نموده تبدیل

 . کندمی قرائت کاربر براي را پاسخ سنتز بخش

 تایپی یا ویسن دست متن تشخیص هايسیستم: تایپی یا نویس دست متن تشخیص سیستم با ادغام 

 و وندش ترکیب هاسنتزکننده با توانندمی نیز است شده انجام آن زمینه در شایانی هايپیشرفت که

 در نظر مورد مطالب کردن وارد به دیگر و گردد فراهم کتاب یا کاغذ صفحه روي از قرائت امکان

 .نباشد نیاز متنی هايفایل
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 شده تولید گفتار گفتار، بازشناسی جزء یک ابتدا هاسیستم گونه این در: خودکار يترجمه در استفاده 

 زبان رد شده گفته کلمه معادل دیگر جزء سپس کند،می تبدیل آن متنی معادل به را گوینده توسط

 زبان گفتار ار،گفت سنتز سیستم گاه آن. کندمی تبدیل مقصد زبان به متنی مترجم یک طریق از را مبدأ

 هب مسافرت المللی، بین مجامع و هاکنفرانس در سیستمی ینچن کاربرد. کندمی تولید را مقصد

 .باشدمی 1اینترنت روي بر و صوت طریق از ارتباط یا و خارجی کشورهاي

 ا، ه فرودگاه نظیر عمومی اماکن در: هافرودگاه مثل عمومی اماکن در شفاهی هايپیغام به متن تبدیل 

 عنوان به. کرد هاستفاد گفتار سنتز سیستم از توانمی نیز اتوبوسرانی هايترمینال و آهن راه ايهایستگاه

 نای از اطالعاتی و هواپیما پرواز ساعت و مقصد پرواز، شماره حرکت، ساعات فرودگاه، یک در مثال

 .شودمی رسانیده مسافران اطالع به و شده تبدیل گفتار به گاهی چند از هر قبیل

 افرادي به هک است مفیدي بسیار کاربردهاي جمله از کاربرد این: گفتار بیان براي گنگ افراد به کمک 

 تخابان را خود منظور انتقال شیوه بهترین که کندمی کمک هستند گفتاري هايناتوانایی داراي که

 . نمایند

 در خود مشتریان با مدام که هاییسازمان و مؤسسات براي: 2مشتري با ارتباط مدیریت هايسرویس 

 بسیار است، مهم هاسازمان این مدیران براي هاآن آراي جلب همچنین و هاآن رنظ و هستند ارتباط

 موارد گونه این در و باشد برقرار روزي شبانه و وقت تمام صورت به ارتباط این که بود خواهد مفید

 بسیار تواندمی باال بودن خوشایند و بودن فهم قابل درجه با گفتاري با گو پاسخ ماشین یک که است

 .اشدب مناسب مشتریان و مدیران رايب

مردیم، برش گفتار به متن تبدیل هايسیستم کاربردهاي عنوان به باال در که هاییزمینه تمام براي

 قدري به یهایسیستم چنین از استفاده به کاربران اشتیاق. باشدمی موجود بازار در تجاري محصوالتی

 .انددهش برخوردار فراوانی عمومی توجه و اقبال از نیز اندک کیفیت با هايسیستم حتی که بوده زیاد

 

 بیان مسأله -4-۰

 است. در قالب ارتباط در آن گفتاري قالب اساسی زبان یعنی قالب نوشتاري و قالب دو با گفتار به متن تبدیل

عات النحوي، معنایی به منظور استخراج انواع اط صرفی، هايتحلیل انواع در فراوان هايپیچیدگی با نوشتاري

ینی، ماش ترجمه چون دیگري کاربردهاي در هاتحلیل این از مورد نیاز از متن ورودي رو به رو هستیم. بسیاري

                                                           
1 VoIP 
2 CRM 
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هاي داده هاي پرسش و پاسخ، بازیابی اطالعات، جستجو در پایگاهبندي متون، سیستمسازي و طبقهخالصه

 [3] ی و مانند آن نیز مورد نیاز است.متن

ه گفتاري سر و کار داریم و لذا با هدف دستیابی ب نیز زبان گفتاري قالب با گفتار به متن تبدیل در این بر عالوه

ده رو به براي گفتار بازسازي شاي در تولید تلفظ و نواي مناسب نزدیک به گفتار طبیعی، با مشکالت عدیده

 مهه فراوانی مقاالت و است داشته قرار دنیا سراسر در قانمحق توجه موردت همواره الباشیم. این مشکرو می

 هايگذاريسرمایه و فراوان تحقیقات وجود با. گرددمی ارائه معتبر علمی هايکنفرانس از بسیاري در ساله

 سبب ا آنب مرتبط هايفناوري و علوم گستردگی و حوزه این در مسائل ذاتی پیچیدگی زمینه، این در بسیار

 .باشد باقی گفتار به متن تبدیل آل ایده محصوالت تولید تا زیادي راه هک است شده

ها در تولید نرم افزارهاي مبدل متن به صدا، این است که صداي تولیدي به از چالشدیگر در این میان، یکی 

یک  راي، یکنواخت است. به عبارت دیگر حجم صداي تولید شده، از ابتدا تا انتهاي متن، دطور خسته کننده

سطح خواهد بود و این امر در متون طوالنی )به طور مثال، اگر از نرم افزار خواسته شود که یک مقاله یا یک 

 داستان را بخواند( بسیار خسته کننده خواهد بود.

شود ذهن مخاطب از شنیدن صداي طبیعی انسان خسته نشود اما کنیم یکی از دالیلی که باعث میما فکر می

ذهنی کند، این است که هنگامی که یک انسان یک مقاله یا داستان  ي ماشینی احساس خستگیِاز شنیدن صدا

جا به جا  مانندکند و یا گاهی عواملی خواند، به طور هوشمندانه حجم صداي خود را کم و زیاد میرا می

 در حجم شود و بنابراین تنوعباعث این کم و زیاد شدن حجم صدا می ،او سرِ شدن شخص و یا چرخشِ

 شود.، مانع خستگی ذهنی مخاطب میصدا

در این تحقیق، بر آنیم تا بر اساس همین پدیده طبیعی، یک راه حل مصنوعی براي کاهش اثر خستگی در 

 ها و نرم افزارهاي تبدیل متن به صدا ارائه دهیم.صداي تولید شده توسط الگوریتم

 اهمیت و ضرورت پژوهش -5-۰

 مخاطبان به را متفاوتی مفاهیم توانندمی خود گفتار کمک به هاانسان. هاستانسان بین ارتباط اولیه ابزار ،گفتار

 روش هترینب است، نیازها بیان و هادانسته انتقال براي مناسب ابزاري که این بر عالوه گفتار. دهند انتقال خود

 با تناظرم نوشتار بر گفتار رزبا برتري واقع در. آیدمی حساب به نیز درونی احساسات و ذهنی مفاهیم انتقال

 جمالت یانب اصلی هدف بعضاً که دهدمی انتقال شنونده به را بیشتري جانبی اطالعات گفتار که است این آن

 به. است مخاطب به آن انتقال سهولت گفتار بارز هايویژگی از دیگر یکی. باشدمی اطالعات همین انتقال نیز

 صورت به را هاآن اطالعات نوشتاري یا تصویري انتقال جاي به ما است رتمناسب مواقعی در که ترتیب این
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 تابلوهاي صبن که عمومی اماکن در مثال براي. در برگیرد را مخاطبان از تريوسیع بازه تا نماییم منتقل گفتاري

. است زینهه کم گزینه یک بلندگوها طریق از اطالعات انتقال باشد،نمی پذیرامکان گسترده شکل به اطالعاتی

 [4]. گیرد قرار جریان در زودتر مخاطب که شودمی موجب پیام انتقال نوع این دیگر طرف از

 شده فتارگ تولید جهت سیستمی ایجاد سمت به بسیاري عالقه و توجه جلب باعث الذکر فوق هايقابلیت

 روز رشد باعث انسان، زندگی عرصه در گفتار تولید هايتمسیس وسیع کاربرد کنار در مطالب این تمام. است

 .است گردیده گفتار به متن تبدیل عنوان تحت هوشمند هايپردازش مباحث از ايزمینه افزون

 صداهاي به و شودمی دور ناهنجار صداي از طرفی، بر اساس آنچه در مطالب آینده خواهد آمد، انسان از

رساند! بر اساس می آسیب به آن ناهنجار صداهاي که نیست چیزي تنها این موضوع، نزدیک و خوشایند

 سوبمح آمیز خصومت حتی و تصادفی نامناسب، فروشی، خرده هايفروشگاه صداهاي بیشتر تحقیقات،

 شدن خارج با فروش خود را از درصد 3۸ها برخی فروشگاه. دارند فروش روي نکردنی باور اثر و شوندمی

دا ها تأثیر صهمه این .دهندمی دست از مقابل در فروشگاه، ها ازآن برگشتن حتی یا مغازه از هامشتري سریع

توان انتظار چطور میرساند. حال، را میو جذب شدن و یا نشدن او به یک موضوع خاص در زندگی انسان 

ولید دن صداي تهاي متن به گفتار جذب شوند در حالی که با شنیداشت کاربران به سمت استفاده از مبدل

 کنند؟ها احساس خستگی میشده توسط آن

ستفاده ي آن، رغبت کاربران براي ادر این تحقیق ما بر آنیم که تا حد ممکن از این اثر منفی بکاهیم تا در نتیجه

 از نرم افزارهاي تبدیل متن به گفتار افزایش یابد.

 های پژوهشفرضیه -6-۰

 نظر مورد اابتد در زیر اصلی هايفرضیه مناسب، جواب یافتن نظورم به و پژوهش این اصلی سوال به توجه با

 :اندبوده

 [5] گذارد.صدا بر روي مغز انسان تأثیر می -

فاده از هاي متن به گفتار، کاربران رغبت بیشتري براي استبا بهبود کیفیت صداي تولیدي توسط مبدل -

 داشت.چنین نرم افزارهایی خواهند 

 

 اهداف پژوهش -7-۰

هاي مختلفی به کار گرفته شود اما به طور خاص، دو هدف ذیل تواند در زمینههر چند نتیجه این پژوهش می

 مورد توجه بوده است:
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 اهداف علمی: -۰-7-۰

 هاي متن به گفتار بر روي مغز انسان و کاهش اثرات منفیبررسی تأثیر صداي یکنواخت تولیدي توسط مبدل

 آن مد نظر است.

 اهداف کاربردی: -۲-7-۰

ها به بدلتوسط مارائه یک راهکار عملی براي کاهش خستگی ذهنی ناشی از شنیدن متن تبدیل شده به گفتار 

 ویژه در مورد متون طوالنی، هدف  اصلی تحقیق است.

 تعریف متغیرها -8-۰

 تعریف تبدیل متن به گفتار -۰-8-۰

یستم مبتنی بر تبدیل متن به گفتار یک ستولید گفتار به معناي تولید مصنوعی گفتار انسان است. یک سیستم 

 این. باشد داشته را زبان چندین یک یا متنهايافزارهاي دیجیتال یا رایانه است که باید توانایی خواندن سخت

 سیستم یک توسط شناسایی از پس یا و متنی فایلیک  صورت به یا و کلید صفحه طریق از است ممکن متون

 انسان تواناییهاي تقلید براي تالش گفتار به متن تبدیل حقیقت درت شوند. دریاف 1نویسهها نوري شناسایی

 [6] .است متون خواندن در

 تعریف لحن در گفتار -۲-8-۰

 [7] لحن، همان جنبه موسیقایی از صداي انسان است که به بمی، حجم، سرعت و تأکید اشاره دارد.

 عریف صدای یکنواختت -۰-8-۰

ر فشار ماند و هیچ تنوعی دشود که از ابتدا تا انتها در یک سطح باقی میصداي یکنواخت به صدایی گفته می

 [7] در آن وجود ندارد.

 راهکار پیشنهادی -1-۰

ممکن « تنوع»ین است که ا« ایجاد تنوع مصنوعی در حجم صدا»راهکار کلی مطرح شده در این پژوهش، 

مطرح شود. اما چیزي که ما پس از « کاهش و افزایش سینوسی حجم صدا»هاي مختلفی مانند است به روش

کاهش حجم صدا در سکوت و افزایش حجم صدا به نرمی تا سکوت »ایم، آزمایشات مختلف بدان رسیده

 کنیم.است که توضیحات بیشتر را به فصل سوم موکول می« بعدي

                                                           
1 Optical Character Recognition (OCR) 
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 نامهیانساختار پا -۰۳-۰

 ایم:نامه را در پنج فصل مختلف ارائه کردهبه طور کلی پایان

 فصل اول: کلیات پژوهش -

این فصل حاوي مفاهیم و متغیرهاي مورد نیاز براي درک فصول بعدي و نگاهی کلی به روال طی شده در 

 پژوهش است.

 زمینه و راهکارهاي مرتبطفصل دوم: پیش -

هاي هاي محققین ایرانی و خارجی در زمینه تبدیل متن به گفتار و تالشتالشایم به در این فصل نگاهی داشته

 صورت گرفته براي بهبود کیفیت خروجی نرم افزارهاي مبدل.

 فصل سوم: راهکار پیشنهادي -

در این فصل به مشکل اصلی مد نظر در این پژوهش یعنی خستگی ذهنی بر اثر شنیدن متون یکنواخت ماشینی 

 ایم.و راهکارمان را براي کاهش این خستگی در کاربردهاي مختلف به تفصیل بیان نموده ایماشاره داشته

 سازي و بیان نتایجفصل چهارم: شبیه -

سازي ایده با با توجه به سابقه ارائه یک نرم افزار مبدل متن به گفتار توسط نگارنده، در این فصل به شبیه

مخاطب مختلف  ۰۸بررسی نتیجه راهکار بر روي قریب به و « خوانپارس»افزار مبدل متن به گفتار نرم

 ایم.پرداخته

 گیري و بیان پیشنهاداتفصل پنجم: نتیجه -

نهادات ایم و همچنین پیشهاي انجام شده داشتهآزمایشات و بررسیگیري کلی از نتیجهیک نهایتاً در فصل آخر 

 ایم.هنویسان و پژوهشگران در این حیطه داشتارزشمندي براي برنامه

 



 

 فصل دوم

 زمینه و راهکارهای مرتبطپیش
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 مقدمه: -۰-۲

آید این است که بسیاري از محققان در زمینه تبدیل متن به ها مقاله فارسی و انگلیسی بر میآنچه از بررسی ده

طب، اهاي تبدیل متن به گفتار، براي مخکه صداي تبدیل شده با الگوریتماند موضوع بردهبه این پی گفتار 

دیل اند که اگر به صداي تبها به اتفاق، به این نتیجه رسیدهکمی نامأنوس و خسته کننده است. اما تمامی آن

این در حالی است که اوالً به ازعان بسیاري از  یابد.شده، لحن نیز اضافه گردد، این خستگی ذهنی کاهش می

هایی که یک انسان به طور طبیعی است و ثانیاً ما در سخنرانی بسیار پیچیده TTSسازي لحن در محققان، پیاده

کند نیز شاهد هستیم که با اینکه او جمالتش داراي لحن است اما اگر به طور یکنواخت صحبت صحبت می

جه رسید توان به این نتیکند، مخاطبان خیلی سریع خسته خواهند شد. با توجه به تعریف صداي یکنواخت، می

سازي شود، باز هم نیاز به تغییر حجم صدا الزم به نظر لحن نیز در یک مبدل متن به گفتار پیادهکه حتی اگر 

 رسد.می

 سازي لحن در تبدیل متن به گفتار خواهیم پرداخت.در این فصل ما به کارهاي انجام شده در زمینه پیاده

 :گفتار شناسیدر روان« لحن»تأثیر  -۲-۲

انسان است که به بمی، حجم، سرعت و تأکید اشاره دارد. مخاطبان به  لحن، همان جنبه موسیقایی از صداي

 دهند )گاهی واکنش مثبت و گاهی منفی(. طور غریزي به لحن صدا واکنش نشان می

دهد که انجام شده است نشان می 1برگ در آمریکاشناسی دانشگاه پیتستحقیقاتی که توسط دپارتمان روان

ها کنند. به خصوص، انسانحن صداي صحبت کننده در مورد او قضاوت میمردم به طور غریزي بر اساس ل

تري دارند براي کارهاي مدیریتی بهتر هستند و برعکس، صداي نازک کنند کسانی که صداهاي عمیقفکر می

 کند.و تیز در دیگران حس ناتوانی در مدیریت ایجاد می

ر فشار ماند و هیچ تنوعی دانتها در یک سطح باقی میشود که از ابتدا تا صداي یکنواخت به صدایی گفته می

شناسان سخنرانی معتقدند: با تغییر دادن تُن صدا، زندگی و انرژي به پیغامی که قصد در آن وجود ندارد. روان

                                                           
1 Department of Psychology, University of Pittsburgh , USA 
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 ویندهگتواند از لحن صداي شود. احساساتی مانند شور و اشتیاق و طنز و هیجان میرا دارید اضافه میانتقال آن

توان انتظار داشت که صدایی که داراي لحن درستی نیست، روي مخاطب مخاطب منتقل شود، بنابراین میبه 

اده شود خیلی از کاربران به استفتأثیرات منفی مختلفی خواهد گذاشت و این، همان چیزي است که باعث می

 [8] از نرم افزارهاي تبدیل متن به صدا رغبت نداشته باشند.

 TTSلحن در  -۰-۲

 حاوي نکهای بر عالوه گفتار نواي و گرددمی بر گفتار نواي به گفتار در موجود صوتی اطالعات از مهمی بخش

 ودنب طبیعی در است، بودن خبري سوالی، جهت از جمله نوع و تأکیدات جهت اطراف گفتاري مهم اطالعات

 گفتار واين سازيمدل براي گرفته صورت هايفعالیت به قسمت این در ذال. دارد سزاییبه تأثیر نیز گفتار

 ختپردا آن بودن سوالی خبري نوع و جمله لحن تغییر امکان نیز شدت و دیرش بمی، و زیر شامل فارسی

 .است شده

 در باشد.می 1هاي مبدل متن به گفتار براي تولید لحن، روش تیلتسیستم در شده استفاده هايروش از یکی

 لتتی پارامترهاي کمک به گویندمی رویداد هاآن به که را گام منحنی مهم هايقسمت شودمی سعی روش این

 اريشنید درک و شناسیزبان نظر از که است هاییبخش گام منحنی مهم هايقسمت از منظور. کنند مدلسازي

 ویدادهار این محل. شودمی گفتار یتکیف و معنا در تغییر باعث هاقسمت این تغییرات و است اهمیت داراي

 نتخمی. شودمی سازيمدل تیلت پارامتر پنج کمک به رویداد هر و شوندمی مشخص 2برچسب فایل کمک به

 تولید منظور به. گیردمی صورت CART3 درخت کمک به شدت و هاواج دیرش همچنین و پارامترها این

 نحنیم براي ساکی فوجی روش. شودمی استفاده قطعه ايهمنحنی و تیلت ساکی، فوجی روش از گام، منحنی

. هستند خود خاص پارامترهاي داراي هرکدام که کندمی فرض را عبارت و تکیه دستورات جزء دو گام،

 هجاي اولین براي عبارت، دستورات پارامترهاي و برتکیه هجاهاي براي تکیه، دستورات پارامترهاي

 فرمول کارگیريه ب با گام منحنی پارامترها، این از استفاده با و شودمی دهز تخمین گفتار نوایی هايعبارت

 بردار تیبانپش ماشین و عصبی شبکه مارس، هايروش پارامترها، تخیمن منظور به. شودمی تولید ساکی، فوجی

 وجیف ترهايپارام کلیه تخمین به قادر مارس روش دهد کهمی نشان هاآزمایش نتایج که نداهشد گرفته کاره ب

 .باشدنمی ساکی

 [2] فارسی نوای و بمی و زیر روی بر شده انجام کارهای -4-۲

                                                           
1 Tilt 
2 Tag File 
3 Classification And Regression Tree (CART) 
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 آن با نوا .دارد اشاره شعر، در آهنگ و قافیه و وزن گرامر به مربوط قوانین مطالعه به نوا سنتی، لحاظ از

 را هاسبک آن در سرودن اشعار امکان تا اندیافته توسعه خاص ادبی هايسنت در که دارد کار و سر الگوهایی

. اندهپرداخت دور هايگذشته از و عروض نوا مورد در نوشتن به چند نویسندگانی راستا همین در. نمایند فراهم

 و شناسانزبان شود،می نوا در مدرن هايایده مربوط به که جاآن تا و سنتی، کارهاي برخی از نظر صرف

 ،[11] ،[10] ،[9] ) اندنموده مطالعه فارسی در آهنگ و و بمی زیر هايویژگی روي بر چند دستورنویسانی

 ايپایه مطالعات شامل تنها زمینه این در هافعالیت از بسیاري(. و ... [17] ،[16] ،[15]، [14] ،[13] ،[12]

 .دباشمی فارسی آهنگ عمومی هايجنبه از بعضی و واژگانی تکیه روي الگوهاي بر

 انجام لغوي تأکید الگوهاي و فارسی هايواج بررسی مورد در را سودمندي تحقیقات که افرادي اولین از یکی

 رفیمع را فارسی زبان زنجیري زبر هايویژگی و آهنگ سطحی مفاهیم برخی او. است بوده خانلري آقاي داده

 بیمناس حد در که یافت توانمی را کمی کارهاي فوق، افراد توسط شده انجام هايبررسی بین از. است نموده

 کرده رسیبر کندمی منتقل شنونده به آهنگ اصلی الگوي هر که مختلفی معانی بر تمرکز با را آهنگ هاينقش

تحت عنوان  کامیار وحیدیان آقاي ينامهپایان در زمینه این در شده انجام کارهاي اولین از یکی. باشند

 واژگانی تأکید الگوهاي ابتدا، در کامیار آقاي. [18] است گرفته انجام 1322 الس در« زنجیري زبر رویدادهاي»

 افهاض حروف ضمیر، صفت، اسم، همچون گرامري مختلف هايدسته در تکیه قرارگیري محل جمله از فارسی

 مودهن جمالت انواع در واژگانی أکیدهايت تغییرات به ايویژه توجه او. است داده قرار بررسی مورد را غیره و

 تکیه مکان ییرتغ و جایی به جا تأکید، حذف تأکید، تقویت و تضعیف جمله از مختلفی هايپدیده بررسی به و

 . پردازدمی

 تفاوت نینهمچ و فارسی کلمات روي بر عربی لغات تأکید الگوي احتمالی تأثیرهاي به خود، بررسی در کامیار

 در کیهت الگوهاي بررسی به ابتدا او. است پرداخته فارسی زبان مختلف هايلهجه در واژگانی تکیه الگوهاي

 و کلمه یک روي تأکید براي تکیه از استفاده چگونگی به را خود اصلی توجه سپس و پرداخته فارسی اشعار

 این بررسی یعنی .سازدمی معطوف شود مختلف معانی به منجر که هنگامی جمله یک در کلمات از گروهی یا

 هايررسیب. شودمی خوانده مختلفی هايگونه به گوینده، مقصود و منظور نوع به بسته گویش یک چگونه که

. شودمی شامل را غیرو و امري الی،سؤ خبري، جمالت شامل جمالت مختلف هايگونه آهنگ، درباره او

 ارهايک ترینمهم از یکی. دهد ارتباط گوینده يمقصودها انواع به را آهنگ انواع مختلف که کندمی سعی کامیار

 به ای گروه آهنگی یا و جمله اصلی تکیه محل شناسایی است، داده صورت وي که مطالعاتی در آقاي کامیار

 کار این رب بنا. باشدمی نماید،دریافت می را تکیه ترینقوي که آهنگی گروه یا جمله درون در هجایی عبارتی

 اساییشن خصوص در عمیق چندان نه کاري به عنوان تواندمی فارسی، زبان آهنگ زمینه در تحقیق بر عالوه او
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 در آن از اشین احتمالی تغییرات و هسته محل تغییرات کننده بیان باشد کهمی مرتبط نیز هسته تکیه قوانین

 نثیخ مانند لهجم در کلمات تک تک واژگانی تکیه الگوي در تغییرات بعضی به کامیار .است جمله معناي

 فارسی اندر زب گرامر و تکیه تعامالت از بعضی به نیز و آهنگی گروه یک در هسته از بعد واژگانی شدن تکیه

 .کندمی اشاره

 آوایی شنمای و شناسی فراواژگانی واج به تنها آن قلمرو که آهنگ شناسیواج زمینه در هایینظریه پیدایش با

 1ايالیه شناسی واج نظریه داشته خود معطوف به را زیادي توجه که هاریهنظ این از یکی شود،می مربوط آن

 چارچوب در خصوصاً و نظریه این قالب در زبان فارسی آهنگ زمینه در اخیر یقاتقتح از بعضی. ستا

 [16] ،[19] اسالمی محرم آقایان تحقیقات به توانمی جمله آن که از است گرفته صورت پیرهامبرت رهیافت

 .کرد اشاره [17]ماهجانی  بهزادو 

 تاس شناختی نظام واج یک داراي آهنگ و بمی و زیر که است داده انجام را خود تحقیق باور این با اسالمی

 ترتیب، هب دیگر، طرف از هاآن مندترکیب نظام و طرف یک از فارسی زبان آهنگ بنیادین عناصر شناسایی با و

 در رفته کار به نظریه چارچوب در. آیدمی دست ها بهآن از کدام هر فراواژگانی معناي و آهنگ الگوهاي

 عنايم انتقال براي آن از که است زبرزنجیري آوایی هايکاربرد مشخصه معناي به آهنگ اسالمی، تحقیقات

 بر الوهع خود تحقیقات در او. شودمی استفاده زبانی لحاظ به مندنظام ايشیوه به (جمله در معنا) فراواژگانی

 در تولید را خود تحقیق نتایج که است داشته قصد آن، بنیادین واحدهاي شناسایی و آهنگ تبیین نظام هدف

 ناصرع از معرفی پس خود تحقیق در او. برد کار به فارسی گفتار به متن تبدیل در جمالت آهنگ الگوي

 القوهب الگوهاي بنیادین، ترکیب عناصر رهگذر از چگونه که داردمی بیان ها،آن معناي همراه به آهنگ بنیادین

 این در شده مطرح مهم مطالب از. هستند چه بافتی نماینده هاآن از کدام هر که این و گیرندمی شکل آهنگ

 متغیر عینی، و بمی و زیر يتکیه و آن بودن بینی پیش قابل و ابتانتزاعی، ث و واژگانی تکیه بین تفاوت تحقیق

 .بودن است بینی پیش قابل غیر و

 قالب در مراتبی سلسله به شکل هاسازه و هستند ايسازه ساخت داراي زبان جمالت [16] اسالمی دیدگاه از

 نیستند جمله بالفصل هايسازه ،رو کلمات این از. شوندمی سازماندهی هاگروه نام به تريبزرگ واحدهاي

 ایگزینیج سازي، آیند پیش مانند هاییآزمایش از با استفاده. آیندمی حساب به جمله پایانی هايسازه هاآن بلکه

 تواندمی تنهایی به و است گروه اجباري عنصر تنها هسته. شودمی نحوي مشخص هايگروه مرز غیره و ضمیر

 .ردارندبرخو گسترش بیشترین هايویژگی از نحوي مقوالت عنوان به هاهسته. کند بازي کامل را گروه قشن

 را یهایوابسته گروه هسته آن، در که است گروهی درون ايسازه ساخت داراي هسته، یافته گسترش صورت

                                                           
1 Autosegmental-Metrical (AM) Phonology 
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 که اختاريس رابطه به توجه با و هستند هسته با مندنظام ايرابطه داراي هاوابسته. پذیردمی خود از بعد یا قبل

 می،اس هايگروه. شودمی مشخص بودن متمم یا و آویزه مانند هاآن وابستگی نوع کنند،می برقرار هسته با

 تکیه حلم بینی پیش. آیندمی حساب به اصلی نحوي هايگروه قیدي، گروه و صفتی اي،اضافه حرف فعلی،

 ریزيگهسته اصل. گیردمی صورت گریزيهسته اصل نام به اصلی ساسا بر نحوي هايگروه در بمی و زیر

 آن در هک است ايگونه به نحوي واحدهاي نشانبی تولید در برجستگی الگوي که است واقعیت این بر ناظر

 نحوي واحدهاي کردن پیدا با نتیجه در. گیردمی قرار نحوي واحد هسته به وابسته دورترین روي گروه تکیه

 گفتار در را بمی و زیر يتکیه محل توانمی گریزيهسته اصل کمک به و گروه هر گسترش بیشترین کمک به

 وارد را ایراداتی قبلی نمحققی نظرات از بعضی به خود تحقیقات در اسالمی. [16] کرد مشخص نشانبی

 :کرد هاشار زیر موارد به توانمی جمله آن از که است نموده

 خاص، هايبافت در توانندمی دلیل همین به و هستند واژگانی تکیه داراي واژگانی واحدهاي تمام 

( هاضاف حروف مانند) تکیه بی بدان واحدهاي وجود ادعاي لذا و باشند بمی و زیر يتکیه ظهور محل

 .نمود رد توانمی است، معتقدبدان  که را زبان در

 تکیه که یمحققین از بسیاري که است شده باعث بمی و زیر يتکیه و انیواژگ يتکیه بین تمایز عدم 

 و زیر يهتکی) عینی تکیه و( واژگانی يتکیه) انتزاعی تکیه بین فرقی اند،داده قرار بررسی مورد را

 شدن فزودها تکیه، انتقال تکیه، حذف تکیه، شدن ضعیف پیرامون را هاییبحث لذا و نبوده قائل( بمی

 .[16] است تردید جاي هابحث این از بسیاري صحت در که نمایند مطرح فارسی گفتار رد تکیه

 ونچ پژوهشگران از برخی که است شده موجب تکیه براي عینی و انتزاعی مفهوم دو بین تمایز 

 کی «رفتمی» مثال عنوان به) باشند واژگانی ویژگی یک دنبال به نحوي واحدهاي در [20] «سامعی»

 در تکیه جایگاه در مداوم تغییرات روي بحث اسالمی (.واژگانی واحد یک نه و است نحوي واحد

 فعل دهش تصریف هايصورت برجستگی الگوي در تغییرات که است معتقد و داندنمی موجه را فعل

 .دارد ثابتی جایگاه که است بمی و زیر يتکیه به مربوط

 خاص هايبافت در توانندمی دلیل همین به و هستند واژگانی تکیه داراي واژگانی واحدهاي تمام 

 حروف مانند) تکیه بی هايواژه وجود ادعاي ترتیب بدین و باشند بمی و زیر يتکیه ظهور محل

 .باشد صحیح تواندینم....( و [14] وحیدیان) فارسی زبان در( اضافه

 گیرد،می خود به ندایی حالت اسم معموالً هاآن در که ندایی هايساخت در تجربی آزمایشات پیرو 

 که تاس این ندایی غیر و ندایی حالت در اسم بین تفاوت تنها و کندنمی تغییر برجستگی محل

 ذکر. شوندمی تولید تريباال سطح یک در بمی و زیر سطح نظر از ندایی حالت در تکیهبی هجاهاي
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 شده بیان( [21] و [14] ) توسط قبالً که ندایی هايدر ساخت تکیه جایگاه تغییر به اعتقاد نکته این

 .[19] سازدمی متزلزل را بود

 است عتقدم نموده، گرچه بیان مشخص نظري چارچوب نداشتن را پیشین اتتحقیق اکثر اصلی مشکل اسالمی

 از یبعض در که این ضمن. اندادا نموده را مطلب کمال حد در و نیکی به تحقیق، نظریه قالب در هاآن اکثر که

 دادهمی شکیلت را تحقیقات از کوچکی بخش زبرزنجیري تنها مسائل دیگر و تکیه موضوع گذشته تحقیقات

 در یاسالم. باشد شده بیان معنا تمام به مطلب حق شرایطی در چنین که داشت انتظار تواننمی لذا و ستا

لی جدو در و داندمی بریتانیایی رهیافت چارچوب در اثر ترینکامل عنوان به را( 1724) تحقیق توحیدي ،[19]

  .نمایدمی مقایسه خود ايهسته هاينواخت با را حیديتو پیشنهادي فارسی ايهسته هاينواخت

 هايپروژه ها ونامه پایان در فارسی، زبان در نوا و بمی و زیر روي بر شده انجام کارهاي از دیگري دسته

 در مطالعه یعموم فعالیت تحقیقاتی از بخشی عنوان به تحقیقاتی مراکز و فنی هايدانشگاه توسط شده انجام

 بانز در نوایی ساختار» مطالعاتی موارد از این یکی. است بوده گفتار بازسازي و شناسایی ايهروش مورد

 است 1777 سال در زاده شیخ آقاي توسط « 1کننده گفتاريترکیب از استفاده با سازيپیاده و تحقیق فارسی،

 ها برايتالش برخی و گرفته صورت تحقیقاتی فارسی نزبا نوایی هايویژگی مورد در. در این پژوهش [22]

 ازسازيب اهداف آهنگ براي قوانین تعدادي و است یافته انجام تکیه تعیین براي قوانین سري یک تعریف

 در تحقیق اهدیدگ از اما دارد، داللت تغییرات گام بر چیز هر از بیش تحقیق این. اندشده پیشنهاد فارسی گفتار

 این نگارندگان اساس، این بر. است شده ارائه فارسی آهنگ جمالت براي تجربی قانون چند نهات آهنگ، زمینه

 پسس و استخراج فارسی جمالت بنديطبقه و مشاهده و شنیدن اساس بر اساسی را قانون چندین تحقیق،

امري  و یتعجب پرسشی، کلمات با سئوالی ساده، سئوالی خبري، شامل اصلی هايگروه به فارسی را جمالت

 و ردهک را شناسایی( هسته) اصلی تکیه حاوي کلمه گرامري، تحلیل از استفاده با هاآن. اندکرده بنديطبقه

 الگوي با مطابق که طبیعی بمی زیر و فرکانس تغییرات سازيشبیه براي را اصلی بمی و زیر منحنی یک سپس

 .اندبرده کار به باشد آهنگ پیشنهادي

 آقاي سی توسطفار زبان براي گفتار به متن تبدیل سیستم یک سازيدیگر پیاده شده جامان تحقیقات از یکی

 الحاق توسط که است گذاريهم روش به کننده تولید یک سیستم، این .[23] است 1327 سال در ابوطالبی

 بازسازي یک به دستیابی براي. نمایدمی عمل 2PSOLA-TDبه  موسوم روشیک  از استفاده با فارسی هجاهاي

 هارائ و اندداده انجام فارسی جمالت در بمی و زیر تغییرات روي بر زیادي هايبررسی محققان کارا، کننده

                                                           
1 Speech Synthesizer 
2 Time Domain Pitch Synchronous OverLap and Add 
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 بتداا است که صورت بدین کار روش. است بوده هدف همین اب تغییرات، این کردن مدل براي برخی قوانین

 ورتص به. شودمی دست آورده به کلمه هر براي اولیه بمی و زیر منحنی یک بر، تکیه هجاهاي محل مبناي بر

 منحنی و آمده دست به جمالت نوع نوایی و هايگروه مختلف هايدسته براي بمی و زیر منحنی مشابهی

 الگوي و کلمه تکیه بر عالوه که است آن کار این در مهمبسیار  جنبه یک. آیدمی دست به بمی و زیر نهایی

 هابنديوهگر نوع این. دارد وجود نوایی بنديگروه نام به میانی نوایی سطح جمله، یک نوع به مربوط بمی و زیر

مشخص  را هاگروه انتهاي و ابتدا هاآن حقیقت در) شوندمی تعیین مرزي گرهاينشان بعضی از توسط

 یا( آن و مانند عطف حروف ،اضافه حروف مثل) دستوري کلمات از برخی شامل گرهانشان این(. نمایندمی

 .هستند( غیره و ویرگول-نقطه و ویرگول مانند) گذارينشان هايعالمت از برخی

 سیگنال وایین اطالعات از استفاده با فارسی گفتار ساختار تحلیل»نام  با کرد اشاره بدان توان می که دیگري کار

 در سعی وي تحقیق این در. است شده جامان 1322 سال در گنج الماس فرشاد آقاي توسط که است« گفتار

 .[24] است داشته فارسی، کلمات شناسایی معیار براي یک تعیین در کلمات، نوایی ساختار از استفاده

 تحت [25] دفتریان علیآقاي  ارشد کارشناسی دوره ينامه پایان شده، انجام زمینه این در که کارهایی دیگر از

 ایشویر جهت الگوریتمی پروژه این در. است« فارسی گفتار نواي اعمال و آن اجزاي به جمله تقطیع»عنوان 

 اينوفه-نواختی هم بازسازي روش توسط فارسی زبان در هجایی واحدهاي دیرش و گام مقادیر زمان هم

(HNM) دهايواح ضمن بازسازي و مختلف شرایط در آمده دست به نتایج که است شده سازيپیاده و طراحی 

 بازسازي هايبخش مرز در ناپیوستگی چون ایجاد هاییحالت ایجاد بدون و بخشرضایتکامالً  متعدد، گفتاري

 .است بوده شده بازسازي گفتار کیفیت در نامطلوب افت یا و 1نویز ایجاد و شده

 خالصه فصل -5-۲

ي کننده بودن صداتوان به جرأت ادعا کرد که هیچ پژوهشگري نیست که آگاه از مصنوعی بودن و خستهمی

ظرات ها، کتب، مقاالت و ننامهتولیدي از نرم افزارهاي مبدل متن به گفتار نباشد، اما چیزي که از بررسی پایان

 عی به گفتار طبیعی و انسانی را تنهاو شبیه بودن گفتار مصنو« لحن»ها ها مشخص است این است که آنآن

هاي تبدیل ها به بهبود الگوریتمدانند. بنابراین در ابتدا بخش عظیمی از پژوهشراه رفع این خستگی ذهنی می

 «.لحن»متن به گفتار معطوف شده و بخش دیگر به بهبود 

را  هاي تبدیل و لحنگوریتمنهایت کیفیت الپس از زحمات فراوان، اما ما در این پژوهش معتقدیم حتی اگر 

و خروجی، کامالً شبیه به گفتار طبیعی باشد، ما مشکل مطرح شده در این پژوهش را در بین به دست آوریم 

                                                           
1 Buzziness 
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گفتار طبیعی نیز شاهد هستیم! یعنی یک سخنران که تنوع چندانی در حجم صداي خود ندارد، موجب خستگی 

پژوهش هر چند در تبدیل متن به گفتار بسیار مفیدتر خواهد  راهکار بیان شده در اینشود. ذهنی مخاطبان می

 بود اما در گفتار طبیعی نیز مفید فایده خواهد بود.

 



 

 

 

 :۰ فصل

 پیشنهادی راهکار
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 مقدمه -۰-۰

در این بخش به بررسی راهکار خود براي کاهش خستگی ذهنی ناشی از شنیدن صداي یکنواخت به ویژه 

با ار، پس از توصیف راهکپردازیم. هاي متن به گفتار میبدلون طوالنی توسط مصداي تولید شده از روي مت

، در «افزایش به نرمی»دیگري و « کاهش در سکوت»یکی  خواهد داشت:توجه به اینکه راهکار ما دو بخش 

 مهم این پژوهش؛ یعنی:در سه کاربرد « سکوت»از این فصل به بررسی راهکارهاي یافتن  قسمت اول

 در تبدیل متن به گفتارکاربرد  -

 ي یکنواختکاربرد در صداي آنالوگ ضبط شده -

 ي صداي یکنواختکاربرد در پخش زنده -

یز ندر بخش بعد صحبت خواهیم کرد. در این کاربردها « افزایش به نرمی»خواهیم پرداخت و سپس در مورد 

 بحث خواهیم کرد. هاي مختلفدر مورد نتایج به دست آمده از آزمایشات انجام شده روي نمونه

 توصیف راهکار -۲-۰

 ایده اول: کاهش و افزایش صدا به صورت سینوسی -1-2-3

همانطور که پیش از این توضیح داده شد، در راهکار ارائه شده در این تحقیق، ما به دنبال ایجاد تنوع مصنوعی 

جم صدا ح ن بود کهاي که به ذهنمان رسید ایاولین ایده بر روي گفتار یکنواخت هستیم. براي انجام این کار،

ر به این معنی که صدا د را بدون توجه به کلمات و جمالت بیان شده، به صورت سینوسی کم و زیاد کنیم.

درصد کاهش یابد و سپس در همان مدت زمان به حالت  2۸ثانیه( به مرور،  1۸مدت زمان مشخصی )مثالً 

با دیم که در صورت انجام چنین کاري، اما پس از انجام آزمایشات مختلف، متوجه ش درصد برگردد. 1۸۸

توجه به اینکه کاربر در حال توجه به صدا است، هر تغییري در حجم صدا براي او مشخص خواهد بود. 

ر کاربحواس شود شنونده کامالً متوجه کاهش و افزایش صدا خواهد شد و همین موضوع باعث میبنابراین 

معطوف شده و این مشکل به نامفهوم بودن طبیعی صداهاي  توجه به متن، به افزایش و کاهش حجم صدااز 

  تبدیل شده از متن به گفتار اضافه شود و در نتیجه شنونده به سختی متوجه مفهوم متن خواهد شد.

 بنابراین، این ایده از نگاه ما رد شد اما بهبود آن را در دستور کار قرار دادیم. 
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 نیهثا 5ایده دوم: کاهش در سکوت، افزایش در  -2-2-3

در مرحله دوم، ایده جدیدي را به کار گرفتیم: با توجه به حافظه موقت شنونده، صدا را در سکوت به اندازه 

ثانیه به حالت اول برگردانیم. منظور از سکوت در تبدیل متن به گفتار  5درصد کاهش دهیم و در عرض  2۸

ر ي مکث دیگري باشد و دده یا ایجاد کنندهدهنتواند لحظه رسیدن به یک نقطه و یا ویرگول و یا هر پایانمی

 انهاي سخنروقفه )هر چند بسیار کوتاه( در صحبت تواند یک لحظهیک سخنرانی یکنواخت، سکوت می

را تا حد زیادي فراموش خواهد  ي قبلیباشد. در این صورت شنونده در مدتی که سکوت رخ داده، حجم صدا

با حجم کمتري پخش خواهد شد اینکه حواس او پرت شود، صدا  آغازِ مجددِ صدا، بدون يو از لحظهکرد 

سازي این ایده را بر تصویر زیر، پیاده درصد خواهد رسید. 1۸۸ثانیه صدا به حالت  5و به مرور و در عرض 

 دهد:روي یک فایل صوتی نمونه نشان می

 

 زایش به نرمیکاهش در سکوت و اف :ي دومایده -  2 شکل

ثانیه یک بار اتفاق بیفتد. البته اگر در این  6۸تا  2۸تواند به صورت متناوب، در هر این تغییرات در حجم می

 .شوداي دیگر به دنبال سکوت گشته میثانیه 6۸فاصله یک سکوت یافت شود، در غیر این صورت یک دوره 

ثانیه( مجدداً  5گیري صدا )ا با توجه به کوتاه بودن مدت اوجي اول بود اماین ایده هر چند بهتر از ایدهي نتیجه

بنابراین این امکان وجود داشت که حواس شنونده متوجه تغییرات حجم  .این کاهش و افزایش محسوس بود

 صدا شود.

 ایده سوم: کاهش در سکوت، افزایش تا سکوت بعدي -3-2-3

 2۸وم، حجم صدا در سکوتی که در فاصله زمانی ي دوم کمی تغییر کرد: همانند مرحله ددر مرحله سوم، ایده

گیري صدا با طول زمانی بیشتري اتفاق درصد کاهش خواهد یافت اما اوج 2۸ثانیه قرار دارد به اندازه  6۸تا 

سازي این تصویر زیر، پیاده خواهد افتاد. به طور دقیق، صدا تا سکوت بعدي و به مرور افزایش خواهد یافت.

 دهد:فایل صوتی نمونه نشان می ایده را بر روي یک
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 کاهش حجم صدا در سکوت و افزایش به نرمی :ي سومایده - 3 شکل

 در سکوت، بهتر مشخص است:حجم صدا ي تصویر باال است، کاهش در تصویر زیر که بزرگنمایی شده

 

 ي سومدهنمایی ایبزرگ - 4 شکل

پس از انجام آزمایش بر روي چند نمونه محدود به این نتیجه رسیدیم که این همان چیزي است که مد نظر 

این تحقیق است؛ یعنی تنوع در صدا به طوري که مخاطب در عین حال که از این تنوع راضی بوده و احساس 

 حواس او متوجه این تنوع در حجم صدا نباشد.کند، آرامش می

 در کاربرد تبدیل متن به گفتار سکوتیافتن  -۰-۰

واهد تر از یافتن سکوت در فایل سخنرانی یکنواخت خیافتن سکوت در نرم افزارهاي تبدیل متن به گفتار ساده

توان مدت زمان تولید و یا پخش فایل صوتی مربوط به یک صامت و مصوت بود. در تبدیل متن به گفتار می

)مثالً  در نظر گرفت بعدي حداقلی براي یافتن سکوتمدت زمان یک  پسس ،را به طور میانگین محاسبه کرد

رد ک مدت زمان تولید صامت و مصوت()یعنی میانگین  به دست آمده را تقسیم بر مدت زمان راو آن (ثانیه 2۸

ه دست ب ،شودشروع  بعدي سکوتجستجو براي هایی که باید پخش شود و سپس تا تعداد صامت و مصوت

طول فایل صوتی مربوط به هر صامت و مصوت را یک بیست و پنجم ثانیه بگیریم، باید مثال اگر  آید. به طور

ترکیب صامت و مصوت بگذرد و سپس شروع به جستجوي سکوت )نقطه، ویرگول، عالمت تعجب و  5۸۸

 غیره( کنیم.

ماتِ ایجاد ي نقاط و دیگر عالالبته شرط استفاده از این ایده این است که طراح نرم افزار مبدل متن به گفتار برا

ي مکث، مدتی سکوت در نظر بگیرد. این موضوع، نکته بسیار مهمی در کاهش خستگی ناشی از شنیدن کننده

از اینکه در حین شنیدن صداي ماشینی، شاهد دهد که کاربران صداي ماشینی است. آزمایشات ما نشان می

شود. به ویژه ها در همین مدت کوتاه میآرامش ذهن آناند چرا که باعث مدتی سکوت هستند، بسیار راضی
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رسد،مدت می« جدید n\»نویسی، به یک هنگامی که نرم افزار به یک پاراگراف جدید )و یا در اصطالح برنامه

 این سکوت باید کمی بیشتر باشد.

ي کننده مات ایجادبنابراین پیشنهاد ما این است که در صورتی که مبدل، بدون در نظر گرفتن مکث براي عال

مکث طراحی شده است، ابتدا فکري به حال این نقص نماید و سپس الگوریتم اصلی مطرح شده در این 

 پژوهش را به کار گیرد.

 یافتن سکوت در کاربرد صدای آنالوگ ضبط شده -4-۰

ت و سترین مباحث در علم کامپیوتر اهاي ضبط شده از حالت آنالوگ یکی از پیچیدهیافتن سکوت در فایل

رائه شود و ا« سکوت»تعریف مشخصی از ابتدا باید اي دارد، چرا که نیاز به محاسبات ریاضی بسیار پیچیده

اما با توجه به اینکه در این تحقیق به  [26] زمینه را مد نظر قرار دهد.این تعریف باید نویزها و صداي پس

 :کنیمتر را معرفی میسادهراهکار  دوتر و عملی هستیم، دنبال ارائه راهکارهاي ساده

 کمترین میدان در فواصل زمانی مشخص -1-4-3

به عنوان سکوت در نظر گرفته در یک مدت زمان مشخص  1کمترین میدانیکی از راهکارها این است که 

ان عنوبه دان را دارد اي که کمترین میمیدان صدا تحلیل شود و لحظهثانیه،  6۸تا  2۸. به طور مثال در هر شود

 در نظر گرفته شود. « سکوت»

میدان، شرط طول زمانی نیز قائل شد. به عبارت دیگر اگر این میدان براي  افتتوان براي این راي اطمینان میب

اگر این افت  مثالًمدت زمان مشخصی ادامه داشت، سکوت در نظر گرفته شود در غیر این صورت، خیر. 

 ه ادامه داشت، یعنی سکوت رخ داده است.ثانی 2میدان، حداقل 

 اي که میدان از مقدار مشخصی کمتر شوداولین لحظه -2-4-3

تواند این باشد که در فواصل زمانی مشخص، به محض اینکه میدان از مقدار مشخصی )فرضاً راهکار دیگر می

20dbA ًنظر گرفته شود.ثانیه( ادامه داشت، آن لحظه، سکوت در  2( کمتر شد و براي مدت مشخصی )فرضا 

 یافتن سکوت در کاربرد پخش زنده صدا -5-۰

                                                           
1 Amplitude 
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نی و تلفاعمال شود؛ از جمله در مکالمات در صورتی که نتیجه این تحقیق بخواهد بر روي پخش زنده صدا 

ها، با توجه به اینکه میدان صدا در آینده در دسترس نخواهد بود، راهکار دوم یعنی یا پخش زنده سخنرانی

 تواند به کار گرفته شود.یاولین افت میدان م

به عنوان  1SoXتوان به هاي صوتی طراحی شده است که میهاي مختلفی براي یافتن سکوت در فایلاسکریپت

کند که سکوت در یک فایل صوتی به باز این امکان را فراهم میها اشاره کرد. این اسکریپت منبعیکی از آن

 راحتی تشخیص داده شود.

 ر کاربرد تبدیل متن به صداد افزایش به نرمی -6-۰

سازي این ایده، افزایش تدریجی صدا در مدت زمانی است که به سکوت بعد برسیم. موضوع دیگر در پیاده

ها بین سکوت فعلی و سکوت بعدي و تقسیم تواند با شمارش تعداد ترکیب صامت و مصوتاین کار می

به آن تعداد شمارش شده، و افزایش حجم  )درصد صدایی که در سکوت فعلی کاهش یافته( 2۸کردن عدد 

ترکیب صامت و  52۸مثال اگر بین سکوت فعلی تا سکوت بعد،  رايسازي شود؛ بصدا در هر ترکیب، پیاده

درصد باید در هر ترکیب صامت و مصوت،  ۸.۸3، یعنی 52۸بر  2۸تقسیم  يمصوت قرار داشته باشد، نتیجه

 حجم صدا افزایش یابد.

آورد که ممکن است کاربر متوجه این اي است و این را به ذهن مییش صدا به صورت پلههر چند این افزا

بودن « ايلهپ»توان افتد که نمیباید گفت که این افزایش آنقدر نرم و سریع اتفاق میاي شود اما افزایش پله

 آمیزياي رنگهرا احساس کرد. مانند خطوط مورب در یک مانیتور که هر چند به صورت پیکسلی و پلآن

 اي بودن خط را احساس نخواهد کرد.ها کوچک هستند که چشم انسان تقریباً پلهصورت گرفته، اما آنقدر پله

 در کاربرد صدای آنالوگ ضبط شدهافزایش به نرمی  -7-۰

توان به با دانستن سکوت بعدي و محاسبه مدت زمان بین سکوت فعلی و سکوت بعدي، میدر این کاربرد، 

اي در مدت زمان مشخصی به مرور صدا را افزایش داد. براي مثال اگر بین سکوت فعلی و هصورت دور

)یعنی طول گام(،  22)یعنی درصد کاهش صدا( به  2۸توان با تقسیم ثانیه فاصله باشد، می 22سکوت بعدي، 

 ثانیه یک درصد به حجم صدا افزود. ۸.7را به دست آورد و در هر  ۸.7عدد 

 در کاربرد پخش زنده صدا افزایش به نرمی -8-۰

                                                           
1 http://sox.sourceforge.net/ 



 

26 

 
 

 توان از راهکاري که در کاربرد صدايدر این کاربرد، با توجه به اینکه محل سکوت بعدي مشخص نیست، نمی

اري مانند راهک« بینی سکوت بعديپیش»آنالوگ ضبط شده معرفی شده است استفاده نمود. شاید بتوان با 

ه فرصتی را بتواند یک تحقیق جداگانه باشد، بنابراین آنمیاین موضوع، خود  که البتهراهکار قبل ارائه کرد 

رف از سکوت بعدي ص توانکنیم. اما به عنوان یک راهکار ابتدایی میدیگر و یا به محققینی دیگر واگذار می

استفاده نمود با این ثانیه(  5 در افزایش سکوت، در کاهش: دوم )یعنی ایده 3.2.2نظر کرد و در عوض، از ایده 

ور ؛ به طثانیه را تا لحظه شروع به کار براي یافتن سکوت بعدي به تأخیر انداخت 5فاوت که زمان ثابت ت

توان حجم صدا را طی مدت میدرصد،  2۸مثال، پس از تشخیص یک سکوت و کاهش حجم صدا به میزان 

 درصد رسانید و سپس شروع به یافتن سکوت بعدي کرد. 1۸۸به حالت  ثانیه 2۸زمان 

 ه فصلخالص -1-۰

فزایش ا»و « یافتن سکوت بعدي»ي مطرح شده در این پژوهش، عبارتند از: دو چالش اصلی در استفاده از ایده

صداي »، «تبدیل متن به گفتار»در این فصل پاسخی براي این دو چالش در کاربردهاي مختلف یعنی: «. به نرمی

ارائه نمودیم.« ي صداپخش زنده»و « آنالوگ ضبط شده



 

 

 :4 فصل

 جنتای ارزیابی و سازی شبیه
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 مقدمه -۰-4

 ادامه در و گرفته قرار بحث مورد گیرينمونه روش و نمونه آماري، جامعه پژوهش، کلی طرح فصل این در

 .شودمی ارائه تحلیل و تجزیه روش و اطالعات گردآوري روش سپس شود،می معرفی گیرياندازه ابزارهاي

د آیا الگوریتم پیشنهاد شده در این تحقیق به راستی باعث خستگی ذهنی هدف اصلی این بود که بررسی شو

 کمتر و آرامش ذهنی بیشتري در شنوندگان خواهد شد؟

 خواننرم افزار تبدیل متن به گفتار پارس -۲-4

به عنوان مبدل متن به گفتار استفاده شده است. دلیل اصلی انتخاب « خوانپارس»از نرم افزار در این پژوهش، 

نویس این نرم افزار بوده است. بنابراین به ي این پژوهش، خود، برنامهرم افزار، این است که نگارندهاین ن

 ایم.روش کار و کدهاي نرم افزار احاطه کامل داشته

 

 خواننماي نرم افزار پارس - 5 شکل
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 ۰ وانخالگوریتم تبدیل متن به گفتار در پارسای از خالصه -۰-4

 شود.متن از کاربر دریافت می -1

)ي عربی همراه با دو نقطه در زیر آن( « ي»شود. به طور مثال، متن از نظر نوع نگارش، یکدست می -2

به یک حالت  1و  1هاي مختلف مثل شود، اعداد با نگارشعربی به حالت فارسی تبدیل می« ک»و یا 

 شوند.تبدیل می

 شود به کلمات.شکسته می« فاصله»متن با معیار  -3

 شوند.کلمات یک به یک بررسی می -4

« هفاصل»خوان موجود بود و تلفظ آن درج شده بود، تلفظ با معیار اگر کلمه در دیکشنري پارس -5

در « گردانآفتاب»شود. مثال: کلمه و سپس فایل صوتی هر بخش، پخش می« بخش»شود به شکسته می

ثبت شده است. تک تک حروف الفبا « ^ن @د ^ر aگ ^ب @ت ^ف @ا»دیکشنري به صورت 

. در کلمه ^ف uف iف @ف oف eف aاند. به طور مثال: فبا حرکات مختلف، نیز ضبط شده

 شود.پخش می ^آفتابگردان، فایل مربوط به ف

 شود.هاي مختلف بر روي آن شروع میاگر کلمه در دیکشنري موجود نبود، بررسی -6

a.  است و آیا ادامه کلمه در دیکشنري موجود « ن»یا « نا»یا « نمی»یا « ب»یا « می»آیا ابتداي آن

شود. است؟ اگر چنین شرایطی بود، ابتدا فایل صوتی پیشوند و سپس تلفظ کلمه پخش می

 +گو aن <مثال: نگو

b.  و پسوندهاي دیگر زبان فارسی است و « یند»، «یید»، «ییم»، «ش»، «ت»، «م»آیا انتهاي کلمه

وجود است؟ اگر چنین شرایطی برقرار بود، ابتدا تلفظ کلمه باقیمانده کلمه در دیکشنري م

 شود و سپس تلفظ پسوند.استخراج و پخش می

 گیرد تا اعداد، حروف فارسیهایی صورت میاگر در کلمه حروف انگلیسی به کار رفته بود، پردازش -2

 ظ کند.الف را تلفB2و انگلیسی مختلط در آن، جدا شود. به طور مثال برنامه باید بتواند 

 شود.تعبیه شده در ویندوز، تلفظ می Text To Speechاگر کلمه کامالً انگلیسی بود، توسط  -۰

لفظ شود و تاگر کلمه، عدد بود، توسط الگوریتم تبدیل عدد به حروف، آن عدد به حروف تبدیل می -7

 شود.می

لفظ ها گذشت و تلگوریتماي در متن بود که از تمام این اهاي مختلف، اگر نهایتاً کلمهپس از بررسی  -1۸

 شود.تک حروف با صداي ساکن تلفظ میو تک« حروف»شود به دقیق آن یافت نشد، کلمه شکسته می

 

                                                           
 خوانمنقول از مستندات پارس1 
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 متن انتخابی برای تبدیل به گفتار -4-4

سازي ایده، ابتدا یک متن نسبتاً طوالنی براي تبدیل به گفتار انتخاب شد که فایل صوتی به دست براي شبیه

 ثانیه شد. 45دقیقه و  3خوان براي این متن، پارس آمده از نرم افزار

در انتخاب متن، به این موضوع توجه شد که متن، حاوي یک داستان جذاب باشد تا کاربر را بیشتر مجذوب 

 نماید و از توجه به حواشی اجتناب کند.

 :گذاري دستی براي افزایش کیفیت خروجی، به صورت زیر بودمتن انتخابی همراه با عالمت

 سرمایه انتظارِ در

 نغمگی و نشسته حوضچه کنارِ که دید را میانسالی مردِ. گذشتمی ايمزرعه نزدیکِ از شیوانا روزي

:” فتگ مرد. شد جویا را اشافسردگی علتِ و نشست مرد کنارِ شیوانا. است شده خیره آن به افسرده و

 چیز همه. بدهم پرورش ماهی جا این در مداشت آرزو جوانی از. امگرفته ارث به پدرم از را زمین این

 يستهسرب فضاي و کنم تمیز و الیروبی را حوضچه این که بودم ايسرمایه نیازمندِ فقط. است آماده

 بیش االن و داشتم جوانی ایامِ همان از را آرزو این. کنم ایجاد ماهی نگهداريِ و پرورش براي مناسبی

 .است نشده نصیبم ياسرمایه چنین هنوز که است سال ده از

 براي الزم يسرمایه به رسیدن براي من آرزوي و شوندمی بزرگ تنگی دست و فقر در هایمبچه

 این همراهِ هستی خالقِ کاش اي. شودمی ترمحال و تررنگ کم روز هر بزرگ حوضِ این سازيِآماده

 .”بکشم بیرون را امخانواده نیازِ موردِ ثروتِ آن، از بتوانم تا دادمی هم ايسرمایه من به بزرگ حوضِ

 حوضِ از دور يفاصله در را کوچکی سنگیِ يحوضچه سپس و انداخت اطراف به نگاهی شیوانا

 هم و است نگهداري قابل و کوچک هم کنی؟نمی شروع جاآن از چرا: “گفت و داد نشان بزرگ

 .”باشد کار شروعِ براي خوبی دستگرمیِ تواندمی

 وعشر بزرگ حوضِ این با خواستممی من: “گفت و انداخت شیوانا به ناامیدانه گاهین میانسال مردِ

 ادپیشنه من به را سنگی کوچکِ يحوضچه آن شما و برسم عظیمی ثروتِ به باره یک به تا کنم

 .”بیندازم راه توانستممی تنهایی به خودم پیش، سالِ ده همان که را آن. کنیدمی

 حسرت و گذاشتن دست روي دست جاي به بودم تو جاي اگر من: ”گفت و داد تکان سري شیوانا

 یادم از و نشود کمرنگ تا کردممی تمرین را بزرگم آرزوي کوچک يحوضچه آن با الاقل خوردن

 !”نرود
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 ار خودش تا رفت کوچک يحوضچه سوي به و پذیرفت را شیوانا نظرِ و کشید آهی میانسال مردِ

 .کند سرگرم

 تادهایس مدرسه نزدیکِ خوراکی خرچنگِ از پر گاري یک با مردي که دادند خبر شیوانا به بعد ماهِ چند

 .ببیند را شیوانا خواهدمی و است آورده هدیه مدرسه براي رایگان به را هااین يهمه گویدمی و

 به را او. داشت را ماهی پرورشٍ آرزوي که است میانسالی مردِ همان او دید و رفت مرد نزد شیوانا

 اول بودید من جاي اگر که گفتید شما: “گفت میانسال مردِ. شد حالش جویاي و آورد مدرسه داخلِ

 يحوضچه سراغِ به وقتی. کنم چنین گرفتم تصمیم هم من. کردیدمی شروع سنگی يحوضچه از

 و دآییم متفاوت و زمینی زیر ايچشمه از کندمی پر را حوضچه که آبی که شدم متوجه رفتم سنگی

 دلیل همین به. است عالی میگو پرورشِ براي اما نیست مناسب اصالً ماهی پرورشِ براي آن امالحِ

 اي. رسیدم زیادي ثروتِ به ماه چند عرضِ در و انداختم راه را کوچک يحوضچه همان بالفاصله

 .”دادمینم سختی امخانواده و خود به قدر این و کردممی را کار همین پیش سالِ ده همان کاش

 يحوضچه این از حاصل ثروتِ: “گفت مرد ”کنی؟ چه خواهیمی حال: ”گفت و کرد تبسمی شیوانا

 ایشآس و راحتی در بعد به این از خواهممی. کندمی کفایت مرا يخانواده تمام میگو پرورشِ و سنگی

 تو ايج اگر من: “گفت و کرد تبسمی شیوانا.” بپردازم کوچک سنگیِ يحوضچه در میگو پرورشِ به

 را ماهی پرورشِ آن در و رفتممی بزرگ حوضِ سراغِ به امآورده دست به اکنون که ايسرمایه با بودم

 تو بزرگِ حوضِ و دارند نیاز ماهی به اطراف هايدهکده و دهکده این مردمِ. کردممی شروع هم

 .”دهد نجات گرسنگی از را بسیاري تواندمی

 خوانن پژوهش بر روی خروجی پارسی ایسازی ایدهروش شبیه -5-4

ي مطرح شده در این پژوهش را بر روي یک فایل صوتی خروجی براي انجام آزمایشات نیاز داشتیم که ایده

سازي از گرفته شده از یک مبدل متن به گفتار اعمال کنیم و سپس نتیجه را تجزیه و تحلیل نماییم. براي شبیه

ها و کاهش حجم صدا و افزایش صدا به نرمی، استفاده یافتن سکوت جهت Corel Video Studioنرم افزار 

 شد.

 این نرم افزار جهت انجام تدوین صدا و تصویر کاربرد دارد.
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Corelنماي نرم افزار  -  6 شکل  Video St udio 

 EEGگیری: استفاده از دستگاه روش اول اندازه -6-4

 EEGو احساس تأثیرات با دستگاه  غز انسانتأثیرات صدا بر روی م -۰-6-4

انسان به طور دائم در معرض صداهاي مختلف قرار دارد. تأثیر بعضی از این صداها، گذراست ولی بعضی 

ذارد. براي گتر بر روي انسان میدهند. معموالً صداي بلند، تأثیري عمیقدیگر، عمیقاً ما را تحت تأثیر قرار می

 :[8] روي مغز انسان باید با روش کار مغز آشنا شویمبررسی تأثیرات صدا بر 

یته هاي بدن( از الکتریستشکیل شده است که )مانند دیگر سلول« نورون»مغز انسان از میلیاردها سلول به نام 

ک باره ها نورون به یشود حدس زد، وقتی این میلیونکنند. همانطور که میبراي ارتباط با یکدیگر استفاده می

تواند کنند، یک فعالیت الکتریکی عظیمی را در مغز شاهد خواهیم بود و این فعالیت میبا هم سیگنال ارسال می

گیرد، هاي مختلف جمجمه را اندازه میکه میزان الکتریسیته در بخش EEGتوسط تجهیزات پزشکی مانند 

 گیري شود.اندازه

شود. کلمه گفته می 1«الگوي امواج مغز»به شکل گراف در آید، به آن  EEGتوسط وقتی فعالیت الکتریکی مغز، 

 مانند آن )دقیقاً مشابه شکل موج در طبیعت( استفاده شده است.به خاطر شکل سیکل« موج»

                                                           
1 brainwave pattern 
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 شوند:الگوهاي امواج مغز به چهار دسته تقسیم می

Beta  هرتز(: 3۸تا  14)بین 

 ادراک هاي تمرکز، تحریک، هوشیاري،حالت

 هرتز، مربوط هستند به نگرانی، مریضی، احساس دوري، جنگ یا پرواز 3۸سطوح باالتر از 

Alpha  هرتز( 13.7تا  ۰)بین 

 سروتونین، تولید خود شدن سبک، افزایشالعاده، تمرکز آرام، از خود بیهاي آرامش، یادگیري فوقحالت

 دسترسی به ذهن ناخودآگاهآلودگی بعد از بیداري، عبادت، شروع خواب، خوابپیش

Theta  هرتز( 2.7تا  4)بین 

ها )که براي یادگیري و حفظیات، حیاتی آمین ، افزایش تولید کاتکول1(REMخواب توأم با رؤیا )خواب 

ا، تصورات ههستند(، افزایش خالقیت، تجربیات احساسی، تغییر بالقوه در رفتار، افزایش ماندگاري آموخته

 خود شدن، مدیتیشن عمیق، دسترسی به ذهن ناخودآگاهیآور، از خود بخواب

Delta  هرتز( 3.7تا  ۸.1)بین 

دن، هوشی، کاهش آگاهی بخواب بدون رؤیا، انتشار هورمون رشد انسان، حالت غیرفیزیکی عمیق شبیه به بی

 ده است.ا ش، بیشترین ورودي به مغز وقتی با هولوسینک الق«ناخودآگاه جمعی»دسترسی به ذهن ناخودآگاه و 

                                                           
 بيداري حالت در مغز واكنش ولي برد مي سر به عميق خواب حالت در بدن آن در كه خواب از مرحله ششمين( REM) خواب در چشم سریع حركت1 

 پدیا()ویكي .دهندمي روي خواب از مرحله این در رؤیاها اكثر. است چشم سریع حركات آن مشخصه كه خواب در است ايمرحله. است
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 [8]منبع:  – انواع گراف مغز -2 شکل

کنند؛ یعنی تحریک شده، شان در حالت امواج مغزي بتا زندگی میاي از زندگیها در بخش عمدهاکثر انسان

 هوشیار، متمرکز البته با کمی استرس.

آل براي یادگیري اطالعات جدید، یابد، انسان در حالت ایدهز بتا به آلفا کاهش میوقتی بسامد امواج مغز ا

ی گیرد و حتهاي پیچیده قرار میهاي جدید، تحلیل مسائل و موقعیتتر، یادگیري زبانانجام کارهاي سخت

کارایی عالی در  و آن، حالت تمرکز و -نامند می« قلمرو»را هایی را که روانشناسان آنتوانایی انجام ورزش

خواهد داشت. بخشی از این به خاطر این است که کاهش فعالیت الکتریکی  -کشتی است  مسابقه و ورزش

رین، نفتواند منجر به کاهش شدید مواد شیمیایی مربوط به احساسِ خوب مثل اندروفین، نوراپیدر مغز می

 دوپامین شود.

ه شود، حاال چه یک شعلدهد، روي یک چیز متمرکز میجام میبنابراین، وقتی انسان براي مثال، مدیتیشن ان

ود، شهایش و یا یک مانترا و یا یک دعا. وقتی به این صورت متمرکز میشمع باشد و یا دم و بازدم نفس

کند و میدان امواج مغز او در رِنج امواج آلفا شود و احساس آرامش میالگوي الکتریکی در مغز او آهسته می

 ود.شثابت می
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ا ها مدیتیشن انجام دهد تتوان به این نتیجه رسید که الزم نیست انسان یک راهبِ ماهر باشد یا آخر هفتهمی

استفاده کند تا  1«شگرفی امواج مغز»تواند از مفهومی به نام به حالت آرامشی آلفا دست یابد، در عوض می

 تأثیرات مشابهی را به دست آورد.

شود که باعث شود بسامدهاي امواج مغز انسان به بسامد خاصی روشی اطالق میبه هر « شگرفی امواج مغز»

غالب خود را به  EEGکاهش یابد. این مفهوم بر اساس این نظریه است که مغز انسان تمایل دارد که بسامد 

 [27] )مانند موسیقی یا صدا( تغییر دهد. 2«بسامد محرک خارجی غالب»سمت 

شود. نامیده می 3«ضربان دو گوشی»شود، استفاده می« شگرفی امواج مغز»بسامدهاي صوتی که معموالً در 

اي روش کار این صداها به این صورت است که دو صدا که در بسامد نزدیک به هم هستند یک بسامد ضربه

 5۸5هرتز و یک صدا با بسامد  475کنند. براي مثال، یک صدا با بسامد به اندازه تفاوت دو بسامد ایجاد می

 کنند که تقریباً در رنج امواج مغزي آلفا قرار دارد.هرتزي ایجاد می 1۸ي هرتز یک ضربه

 

 [8]منبع:  – ضربان دو گوشی -  ۰ شکل

 اثر مغزي امواج و قلب ضربان کشیدن، نفس هاي بدن انسان، همچنینهورمون ترشح روي مدت تمام صدا

 گذارد:می اثر انسان روي اساسی صورتِ چهار به دانشمندان معتقدند صدا [28]. گذاردمی

                                                           
1 brainwave entrainment 
2 dominant external stimulus 
3 binaural beats 
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 ،1یزولکورت افزایش یک بلند ساعت به طور مثال، با شنیدن صداي زنگ به صورت فیزیولوژیکی: -1

 .ارندد را اثر این که نیستند ناهنجار صداهاي فقط. شودمی ایجاد انسان در گریز،/  ستیز هورمون همان

صدا،  این هاخیلی براي. است دقیقه در چرخه 12 دریا تقریباْ به طور مثال، بسامد صداي امواج

 انزم انسان در کشیدن نفس فرکانس تقریباْ دقیقه در چرخه 12 که است جالب و است، بخشآرامش

 یا در و ندارد، استرسی است و استراحت حال در که کندمی احساس عنی انسانی .است خوابیدن

  برد.به سر می تعطیالت

ه طور ب گذارد.می انسان اثر احساسات روي که صدا است از نوع ترینقوي موسیقی روانی: صورت به -2

 روي که ستنی ییصدا تنها البته موسیقی. کنند و برخی شادها انسان را غمگین میمثال برخی موسیقی

 براي پرندگان آواز مثال براي. دارند را اثر همین هم طبیعی صداهاي. گذاردمی اثر احساسات انسان

 که یزمان که است گرفته انسان یاد سال، هزار صدها طول در چرا که .است بخشاطمینان مردم بیشتر

 . شد نگران دبای خوانندنمی که زمانی است و امن چیز همه خوانند،می پرندگان

. مشوینمی کنندمی صحبت زمان هم طور به که نفر دو هايصحبت متوجه همه ما به صورت ادراکی: -3

 در صدا مثل سر و صدایی همین براي دارد کمی خیلی باند پهناي صدا، ورودي پردازش انسان براي

 .دهدمی کاهش شدت به او را راندمان کار دفتر

 نکند، چیز رتغیی رفتار انسان تأثیراتی که در باال بیان شد، اگر همه نتوجه به آ با رفتاري: به صورت -4

کنو ت اي که در ماشین خود آهنگتوان به راحتی حدس زد که رانندهعجیبی خواهد بود. براي مثال می

 کیلومتر در ساعت رانندگی کند! 4۸کند، بعید است که با سرعت عادي گوش می

 که نیست چیزي تنها این نزدیک و خوشایند صداهاي به و شودمی دور رناهنجا صداي در مجموع، انسان از

 ،فروشی خرده هايفروشگاه صداهاي بیشتر رساند! بر اساس تحقیقات،می آسیب به آن ناهنجار صداهاي

 برخی. دارند فروش روي نکردنی باور اثر و شوندمی محسوب آمیز خصومت حتی و تصادفی نامناسب،

ل مقاب ها ازآن برگشتن حتی یا مغازه از هامشتري سریع شدن خارج با فروش خود را از ددرص 3۸ها فروشگاه

 .دهندمی دست از در فروشگاه،

افرادِ مورد  EEGتواند معیار خوبی براي این تحقیق به حساب آید. با بررسی گراف ها میاین نکات و گراف

 توان به این نتیجه رسید که مغز فرد در چه حالتیمی آزمایش در حین شنیدن صداي تولید شده با الگوریتم ما،

 قرار گرفته است

                                                           
1 cortisol 
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 چیست؟ مغز نوار -۲-6-4

 مغز کارکرد ارزیابی براي تواندمی مغزي امواج الگوي بررسی و انسان مغز الکترونیکی فعالیت ثبت یا مغز نوار

 گرفته قرار سر پوست تفاوتم نقاط بر روي فلزي الکترودهاي. گیرد قرار استفاده مورد هابیماري از بعضی در

 نجاما کاغذ بر روي را امواج ثبت کار( ثبتی چند) گرافپلی ماشین یک. کنندمی دریافت را مغزي امواج و

 داده اننش نمایشگر صفحه و بر روي شده منتقل کامپیوتر یک به اطالعات موارد بعضی در البته و دهدمی

 انواعی امروزه .(دقیقه 7۸تا  3۸ بین) کشدمی طول دقیقه 45 ودحد مغز نوار یک انجام متوسط به طور. شودمی

 هايعالیتف و کرده حرکت اطراف به تواندمی راحتی به بیمار که است شده تولید مغز نوار ثبت هايدستگاه از

 [29] .است وي مغز امواج ضبط مشغول دستگاه حالی که در دهد انجام را خود روزانه عادي

 شود؟می درخواست مقاصدي چه براي مغز نوار

 که رایطیش دیگر و سر ضربه هوشیاري، سطح کاهش و گیجی تشنج، به مبتال بیماران ارزیابی براي مغز نوار

 مکک براي وسیله این همچنین. گرددمی درخواست شوند، ایجاد مغز کارکرد در اختالل به علت است، ممکن

 یا یفراموش بیماري مثل) فرد روانی کارکرد شدن بدتر باعث که مغزي هايبیماري از بعضی تشخیص به

 بديک یا و کلیوي هايبیماري در گاهی همچنین. باشدمی مفید شوندمی او مغزي کارکرد اختالل یا و( نسیان

 نیز گاهی. ردک هاستفاد وسیله این از توانمی شوند،می( آنسفالوپاتی) کارکردمغزي اختالل باعث که نیز شدید

اهی گمحققان اعصاب و روان نیز  .شودمی استفاده مغز نوار از مغزي، مرگ مثل شرایطی تشخیص تائید براي

 گیرند.از نوار مغز براي اتخاذ تصمیمات خود کمک می

 مغز نوار انجام براي الزم شرایط و آمادگی

 نوار) EEG انجام براي گاهی ولی باشدنمی یازن آمادگی گونههیچ مغز نوار انجام براي موارد از بسیاري در

. ندک مراجعه تست انجام براي خوابی کم شرایط در و کرده محدود را خود فرد که کندمی توصیه پزشک( مغز

 که گرددمی باعث شود،می توصیه اختالالت سایر در گاهی و صرع بیماري به مبتالیان در بیشتر که حالت این

 .دهد نشان را خود مغزي نوار در تريواضح بطور اختالل

 گیرد؟می صورت چگونه الکتروانسفالوگرام یا مغز نوار

 وصل وا سر به را کوچکی الکترودهاي تکنسین است، خوابیده تخت روي بر یا و نشسته که حالی در فرد

 که محلی و هبود تمیز کامالً سر باید ولی شود تراشیده سر نیست نیازي تست این انجام براي گرچه. کندمی

 الاتص محل در مخصوص ژل از است ممکن. باشد پاک اضافه چربی هرگونه از باید گیردمی قرار الکترود

 .شوند دریافت آنها توسط بتوانند راحتیه ب مغزي امواج تا شود استفاده الکترود
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. شوندیم ثبت کاغذ روي بر و شده فرستاده گرافپلی ماشین به هاآن الکترودها توسط امواج دریافت از پس

 ینکها یا و کند بسته یا و باز را خود هايچشم بخواهد بیمار از است ممکن تکنسین مغز نوار انجام هنگام در

 قرار زن چشمک و درخشان نور مقابل در فرد گاهی. دهد انجام عمیق تنفس یا و بکشد نفس سرعت به

 .یابدمی ادامه بیمار رفتن خواب به از پس حتی مغز نوار انجام نیز خاص موارد در. گیردمی

 دارد؟ خطر انسان براي مغز نوار انجام آیا

 درخشان نور اثر در مثالً) مغز تحریک اثر در صرع به مبتال افراد در گاهی فقط و بوده ایمن کامالً آزمایش، این

 شود. تشنج باعث تواندمی( سریع و عمیق هايتنفس یا و زن چشمک و

 آزمایشتوصیف روال انجام  -۰-6-4

هاي مغز انسان در هنگام شنیدن یک متن تبدیل شده به ثبت واکنش 1EEGبا استفاده از دستگاه  ین گامدر اول

مطرح شده در این پژوهش و  يدر دو حالت مختلف؛ یک بار در حالت معمولی و بدون اعمال ایدهبه گفتار، 

 پرداختیم.مان پس از اعمال ایدهبار دوم 

 

 EEG شیآزما يهاسوژه از یکی -9 شکل

ساله انتخاب شد تا مطمئن باشیم که حواس او به طور کامل به داستان متوجه  ۰در این آزمایش یک نوجوان 

باعث  هاي ذهنی ويتوانست این ریسک را به همراه داشته باشد که درگیرياست. استفاده از یک بزرگسال می

 د.گرد EEGتغییر گراف 

                                                           
1 ElectroEncephaloGram 
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تاپ متصل بود، براي سوژه پخش شد. دلیل هایی که به لپابتدا صداي اول )بدون اعمال ایده( توسط هدفون

پخش صداي معمولی در نوبت اول، این بود که اجازه دهیم ذهن او بر اثر شنیدن صداي طوالنی کمی خسته 

 شود تا در کلیپ صوتی دوم، تأثیر ایده را بهتر مشاهده کنیم.

 ي این پژوهش بر روي آن اعمال شده بود، پخش شد.بعد از اتمام کلیپ اول، کلیپ دوم که ایدهبالفاصله 

اي که صفحه مربوط به وقفه 1صفحه مربوط به کلیپ اول،  31که  صفحه نوار مغز به دست آمد 63در پایان، 

 صفحه مربوط به کلیپ دوم بود. 31تا پخش کلیپ دوم ایجاد شد و 

 از هر دو کلیپ را جدا کرده و در نرم افزار فتوشاپ بر روي یکدیگر قرار دادیم.ي آخر ثانیه 45ما 

 از کلیپ اول: ايثانیه ۰ي یک نمونه

 

 مربوط به کلیپ اول EEGبخشی از گراف  - 1۸ شکل

 از کلیپ دوم: ايثانیه ۰ي یک نمونه
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 دوم پیکل به مربوط EEG گراف از یبخش  - 11 شکل

 گیرینتیجه اندازه -7-4

نوار مغزهاي گرفته شده به سه متخصص مغز و اعصاب نشان داده شد تا شاید مهر تأییدي بر آرامش بیشتر 

در هنگام شنیدن کلیپ دوم زده شود، اما هر سه بیان داشتند که امکان تشخیص چنین تغییر حسی اندکی در 

تر است که در دسترس همگان تر و دقیقهاي بسیار حساسوجود ندارد و نیاز به دستگاه EEGنوار مغزهاي 

 نیست.

 مان بپردازیم.بنابراین تصمیم گرفتیم به روش دیگري به بررسی ایده

 گیری: نظرسنجیروش دوم اندازه -8-4

جی ان در نظرسنها براي شرکت کنندگدر این مرحله، یک نظرسنجی تحت وب طراحی کردیم که در آن کلیپ

ل دهند را انتخاب کنند و دلیشد که کلیپی که بهتر تشخیص میشد و سپس از افراد خواسته میپخش می

 انتخاب خود را توضیح دهند.
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 نمایی از صفحه نظرسنجی آنالین -  12 شکل

 د توضیحی ندادیم. یعنی گفته نشد که کلیپ دومدر مورد الگوریتم خو ،براي رفع هر گونه ابهام، در نظرسنجی

چه بهبودي نسبت به اولی داشته. حتی توضیح ندادیم که کدام کلیپ از نگاه ما بهتر است و حتی براي اینکه 

که  را انتخاب کند، اینطور القا کردیمکاربر در ذهن خود تصور نکند که البد کلیپ دوم بهبود یافته است و آن

رندوم است اما در عمل کلیپ معمولی را ابتدا پخش کردیم و کلیپ بهبود یافته را در جایگاه ها جایگاه کلیپ

 دوم.

 ها استفاده کنند.از کاربران خواسته شد که در صورت امکان از هدفون براي شنیدن کلیپ
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یري شد گهاي غیرمعتبر جلوگیري شود، مدت زمان حضور کاربر در صفحه اندازهبراي اینکه از تقلب و پاسخ

همچنین، مشخصات  ها کمتر از مجموع زمان دو کلیپ بود، حذف گردید.هایی که مدت حضور آنو پاسخ

با  به صورت تکراري واحتمال داده شد که یک کاربر سیستم و آي.پی هر کاربر نیز ثبت شد و مواردي که 

 هاي مختلف در نظرسنجی شرکت کرده حذف گردید.نام

بود که معتبر نیست؛ مانند کاربري که به خاطر سرعت کم اینترنت و بافر کردن  مواردي که کامالً مشخص

 را قطع و وصلی کمتر ذکر کرده بود، حذف گردید. خود صدا، دلیل

 گیری به روش نظرسنجیاندازه نتیجه -1-4

 وع شد.شر 1ها با استفاده از نرم افزار اکسلنظر معتبر شناخته شد و تحلیل بر روي آن 53نظر،  22از مجموع 

انی اند نسبت به کسکلیپ بدون اعمال ایده را انتخاب کردهکلیپ اول یعنی بر این اساس، درصد افرادي که 

 اند، در نمودار زیر مشخص است:اعمال ایده را انتخاب کرده دوم یعنی کلیپ پس از که کلیپ

 
 اند.م را ترجیح دادهکنندگان، کلیپ دودرصد شرکت 24آوري، همانطور که مشخص است، به طور شگفت

کند که ایده این پژوهش به خوبی توانسته برخی از دالیل که در نظرات ثبت شده است، کامالً مشخص می

 باعث بهبود صداي تبدیل شده از متن شود؛ به طور مثال:

 ساله گفته است: 17مهدي، دانشجو،  -

                                                           
1 Microsoft Excel 

26%

74%

نمودار انتخاب صدای برتر

کلیپ اول کلیپ دوم
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o نیست یکنواخت هگویند زدن حرف.ندهد اذیت رو گوش میشه باعث و دارد مکث دوم کلیپ 

 .فهمید رو گوینده حرف میشه قشنک و.کرد تمرکز ومیشه

 ساله: 2۸حسن، دانشجو،  -

o میشدن چون بود کننده خسته خیلی اول کلیپ.کردم گوش کلیپ دو این به من که جایی تا 

 تحمل قابل و بود تر پایین یکم دومی صداي ولی میگوید چه که فهمید درست

 ساله: 36سید حسین، کارمند،  -

o نباشید وخسته سالم با 

 هر رسید یم نظر به طبیعی و بود بیشتر صحبت در ارامش و بهتر اینجانب نطر از دوم کلیپ

 رد شد می ادا بهتر کلمات خوب ولی بود کم تفاوت وان نشد دیده زیادي تفاوت که چند

 تشکر با دوم کلیپ

 ساله: 24فاطمه، دانشجو،  -

o باید بود بیاد متن چون پسندیدم را دوم کلیپ من.ها لیپک ارائه بابته نباشید خسته و سالم با 

 لیپک در که ثمک این.میشد مشخص متن زیبایی تا میگرفت صورت مکسی جمالت بین

 .میکرد اضافه متن زیبایی به داشت وجود دوم

 کند:ساله نظر جالبی دارد که نکات جالبی را مشخص می 32محمد رضا، کارمند،  -

o تنم این قراره فقط انگار بود کننده خسته اول کلیپ ولی دادم وشگ را دو هر من. سالم با 

 ملهج که زمانی الزم مکث و خاصی آرامش با دوم کلیپ ولی بشه تمام و بخونه تند تند رو

 و تر شیوا را بیان نوع این متن کردن تمام روي نکردن عجله که دارد وجود میشود تمام

 .است داده قرار متن ادبی نوع با متناسب

 :کندمعایب کلیپ اول را اینطور بیان میساله  24سید بهزاد، دانشجو،  -

o 1-بود باال گفتگو سرعت اول کلیپ در من نظر به 

 نبود فهم قابل ها جمله از برخی و بود زیاد صدا انعکاس-2

 شد می شروع بعدي ي جمله بود نشده تمام قبلی جمله هنوز-3

 ساله: 12آموز، مریم، دانش -

o بود بیشتر اقل حد مششآرا دوم کلیپ . 

 ساله گفته است: 22مینا، دانشجو،  -

o شفتهآ کمتر اعصاب و نمیشه خسته ذهن اون شنیدن با و بود تر واضح دوم کلیپ من نظر به 

 !میشه
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 هاي متن به گفتار داریم:ساله، همان نظري را دارد که ما در مورد بسیاري از مبدل 2۰وحید، دانشجو،  -

o لیپک در ولی میخواند؛ تندتر و میکرد خدا بنده این دنبال کسی مکرد احساس اول کلیپ در 

 .بود کمتر احساس این تقریبا دوم

 شود که بدانیم ما در کلیپ دوم، زمانی جالب می و نظرات مشابه نگارنده: این نظر

 سرعت تلفظ را هرگز تغییر ندادیم!

 اند:ه به این نظرات داشتهاند، نظراتی شبیکلیپ اول را انتخاب کردهدر مقابل، کسانی که 

 ساله گفته است: 1۰امید، فوق دیپلم،  -

o کلیپ در !میگوید جه بفهمد کاربر تا باشد صدا بودن گویا باید من نظر به ترین مهم و اولین 

 صدا ودنب گویا موضوع ترین حیاتی من نظر به است تر گویا اول کلیپ! نیست اینگونه دوم

 …است

 ساله: 3۸عباس،  -

o است تر فهم قابل و است تر تراح آن درک 

 ساله ظاهراً متوجه کم و زیاد شدن صدا شده است و از موضوع راضی نبوده است: 43محمد، کارمند،  -

o 1-داشت صدا بازگشت دوم کلیپ-2 .میشد کم و زیاد دوم کلیپ صداي تن . 

 ساله: 23فهیمه،  -

o یشدم شنیده تر احتر مطالب کردي می توجه باید کمتر بود تر واضح اول کلیپ من نظر به. 

 

 خالصه فصل -۰۳-4

و نظرسنجی آنالین، به بررسی  EEGدر این فصل با دو ابزاري که در اختیار داشتیم؛ یعنی استفاده از دستگاه 

ق مان از طریهر چند به خاطر عدم وجود امکانات و متخصصین مورد نیاز، امکان اثبات ایده مان پرداختیم.ایده

تلف گیري در علوم مخهاي تصمیمیکی از پایه« نظرسنجی»خوبی واقف بودیم که روش اول را نداشتیم اما به 

مان بر روي یک صداي تبدیل شده از روي متن، و پخش آن در کنار صداي بوده است. بنابراین با اعمال ایده

در  ونفر از کاربران با جنسیت و سنین مختلف، اقدام به برگزاري یک نظرسنجی نمودیم  ۰۸خام براي حدود 

درصد از شرکت کنندگان با ما  24مان را اثبات نماید. نهایت با تحلیل آمار، این روش توانست به خوبی ایده

تر دانستند.موافق بودند و فایل صوتی بهبود یافته را قابل تحمل



 

 

 :5 فصل

 گیری و پیشنهاداتنتیجه
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 گیرینتیجه -۰-5

فتار رود. تبدیل متن به گفتار و یا سنتز گرقراري ارتباط به شمار میها براي بي انسانگفتار از ابزارهاي اولیه

 هاي اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفتهبه معناي تولید خودکار شکل موج سیگنال گفتار است و در طول دهه

هاي بسیاري در این زمینه تولید شده است. به همان میزان، ضرورت تولید یک که سیستماست. به طوري

ز کار دهد که کاربران هر چند در ابتدا ااي قابل قبول و قابل تحمل نیز افزایش یافته است. تجربه نشان میصد

اهت شوند اما به خاطر عدم شبزده میکنند و تا حدودي ذوقبا نرم افزارهاي تبدیل متن به گفتار استقبال می

ژه ها در هنگام شنیدن گفتار مصنوعی به ویتر، خستگی ذهنی آنگفتار مصنوعی به گفتار طبیعی و از آن مهم

در متون طوالنی مدت، به مرور رغبت خود را براي استفاده از چنین نرم افزارهایی از دست داده و ترجیح 

 را قبول نمایند.خواندن متون با چشم و یا ضبط صداي طبیعی هاي هزینهدهند زحمت و می

صداي ماشینی و در نتیجه، افزایش رغبت کاربران براي پژوهشِ حاضر تالشی بود در جهت کاهش نواقص 

 استفاده از نرم افزارهاي مبدل متن به گفتار.

پس از ها به طور مثال، انسان شکل گرفت.ها رفتار روزانه انساني مطرح شده در پژوهش، از تحلیل ایده

تلویزیون را کاهش دهند کمی حجم صداي شنیدن طوالنی مدت صداي یکنواخت مجري اخبار، ترجیح می

دهند و این روال چندین بار ممکن است تکرار دهند و سپس ناخواسته پس از مدتی حجم صدا را افزایش می

دا تواند در نرم افزارهاي پخش صشود. ما قصد داشتیم در این پژوهش ثابت کنیم که این رفتار ناخودآگاه می

نه انجام شود و نیازي نباشد که کاربر خود اقدام به و یا نرم افزارهاي تبدیل متن به صدا به صورت آگاها

 کاهش و افزایش صدا نماید.

 ي مطرح شده در این پژوهش، یعنیتوان به این نتیجه رسید که ایده، میگذشته آمدچه در فصول بر اساس آن

ر بر بتواند تا حد زیادي از خستگی ذهنی کارکاهش حجم صدا در سکوت و افزایش حجم صدا به نرمی، می

اثر شنیدن طوالنی مدت صداي یکنواخت به ویژه صداي یکنواخت تولید شده در نرم افزارهاي تبدیل متن به 

 گفتار، بکاهد. 
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 توان روزي را تصور کرد که یکتواند در کاربردهاي بسیاري مورد استفاده قرار گیرد. میپژوهش می این ایده

طوالنی  هايیجاد خستگی ذهنی اقدام به خواندن مقاالت و داستاننرم افزار مبدل متن به گفتار بتواند بدون ا

مجري اخبار در رادیو و تلویزیون کاسته شود، در نرم صداي یکنواخت تأثیر منفی  از براي مخاطبان کند،

با فعال  ،اي تعبیه گردد که کاربران به محض مواجه شدن با یک سخنرانی یکنواختافزارهاي پخش صدا دکمه

 ها کاربرد دیگر.تر کنند و دهتحملداي سخنران را قابلدکمه، صکردن آن 

بات نمود تر اثتر، این ایده را به روشی قابل دفاعهاي نوار مغز دقیقشد با در اختیار داشتن دستگاههر چند می

د هبونفر نشان داد که قریب به سه چهارم افراد شرکت کننده صداي ب 2۸نتایج نظرسنجی بر روي بیش از اما 

 تر نسبت به حالت عادي )بدونیافته با الگوریتم مطرح شده در این پژوهش را به عنوان صداي قابل تحمل

 وهش دارد.بخش بودن پژها و نتیجهبر روي صداما بهبود( انتخاب کردند و این نشان از تأثیر مثبت الگوریتم 

 پیشنهادات -۲-5

با جدي گرفتن مشکل مطرح شده در این پژوهش، بر  فتارگرود طراحان نرم افزارهاي تبدیل متن به انتظار می

هاي مطرح شده، اقدام به بهبود کارایی نرم افزار خود کنند. همچنین طراحان نرم افزارهاي پخش اساس ایده

 راه بکوشند.این کننده صدا و ویدئو نیز در 

 ده در این پژوهش بپردازند.توانند به تحقیق بر روي ابهامات اشاره شدانشجویان و پژوهشگران میو اما 

 تخمین سکوت بعد -۰-۲-5

تواند یک موضوع بسیار جالب براي یکی از موضوعاتی که در حین انجام این پژوهش بدان نیاز بود و می

در صورتی که بتوان الگوریتمی  هاي بعدي باشد، تخمین سکوت بعدي در یک مکالمه زنده است.پژوهش

هاي در شبکه SDM 1هایی مانند دهی در الگوریتمحتی در نوبتآن توان از میبراي این ابهام کشف کرد، 

اده از با تشخیص سکوت، به محض سکوت، نوبت استف تواناستفاده کرد. به طور مثال میاي سوئیچینگ بسته

ي مطرح تواند در ایدهتر به مشترک دیگر واگذار کرد. عالوه بر این، نتیجه آن پژوهش میکانال را هر چه سریع

 شده در پژوهش حاضر نیز مفید فایده باشد.

 آثار القائات قبل از شنیدن یک صدا بر روی شنوندگان آن صدا -۲-۲-5

یکی از نکات جالب در این پژوهش، این بود که بسیاري از افرادي که در نظرسنجی، هر دو کلیپ را شنیده 

 ه نظرسنجی،ها در صفحد در باالي کلیپها و با خواندن متن موجوکلیپ بودند، بر اثر القائاتی که قبل از شنیدن

                                                           
1 Statisticstical Division Multiplexing 
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ها چیزهایی احساس کردند که ما واقعاً آن تغییرات را اعمال نکرده بودیم! در ذهنشان ایجاد شده بود، در کلیپ

 بیشتري نسبت به کلیپ اول دارد و یا یکی احساس کرده بود که کلیپ دوم مکث به طور مثال: یکی از افراد

دوم سرعت خواندن متن کمتر است در حالی که تنها تفاوت کلیپ دوم، کلیپ در دیگر احساس کرده بود که 

ها چه کاهش صدا در سکوت و افزایش آن به نرمی بود. بنابراین، این موضوع که القائات قبل از نظرسنجی

 هاي بعدي باشد.تواند یک موضوع بسیار جالب براي پژوهشتأثیري در نتیجه نظرسنجی دارد، می

  



 

49 

 
 

 فارسی منابعفهرست 

 

 . 1۸۳۱مستندات نرم افزار آریانا, م. آریانا,  [ 1]

شوراي عالي انقالب فرهنگي، دبیرخانه شوراي عالي اطالع رساني, پژوهشنامه تبدیل متن به گفتار, م. م. همایونپور,  [ 2]

1۸۱1 . 

شورای عالی ” های متناظر زبان فارسی,های تبدیل متن به گفتار در ایجاد پیکرهاستخراج ابعاد نیازمندی“د. ا. اکبری,  [ ۸]

 .1۸۳۳اطالع رسانی, 

ارائه داده ها، دستورالعمل و نرم افزارهاي ارزیابي عملكرد سیستم هاي تبدیل متن به گفتار فارسي, م. م. همایونپور,  [ 4]
 . 1۸۳۱ه صنعتي امیركبیر, دانشكده مهندسي كامپیوتر و فناوري اطالعات، دانشگا

 .1۸۳۱پژوهشکده پردازش هوشمند عالئم, ” خوان شیوا,مستندات صفحه“ [ ۱]

 . p. 968, 1312مجله مهر, ” آهنگ زبان فارسی,“ح. فؤادی,  [ 11]

 .1۸۳1نامه دکتری، دانشگاه تهران, پایان” های زبان فارسی,بررسی فونتیکی خصوصیات واج“س. سپنتا,  [ 1۸]

 .1۸4۱شناسی دانشگاه تهران, پایان نامه كارشناسي ارشد، گروه زبان” تكیه در زبان فارسی,“ت. و. كامیار,  [ 14]

 . 1۸۱1” آواشناسی,“شناس, ع. حق [ 1۳]

 . 1۸۳2«, شناسی )یک سطح مشترک(نحو و واج»م. اسالمی, کتاب  [ 1۱]

  .1۸۱2” رویدادهاي زبر زنجیري,“ت. و. کامیار,  [ 1۳]

 . 1۸۳1, 1۱, شماره 2جلد مجله زبان شناسی, ” نظام آهنگ زبان فارسی,“م. اسالمی,  [ 1۱]

 . 1۸۱۳سامعی, فرهنگ نظام و فرهنگ معین,  [ 22]

افزایش دقت “جن خان, فرشاد الماس گنج، سید دمحم رض اهاشمی گلپایگانی، کارو لوکس، سید علی سید صالحی، محمود بی [ 24]

مجموعه مقاالت چهارمین ” ها,های زبان فارسی با استفاده از خصوصیات نوایی گفتار در سطح واجبازشناسی واج

 .1۸۱۱کنفرانس بین المللی ساالنه انجمن کامپیوتر ایران, تهران, 

تی امیرکبیر, نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه صنعپایان” تقطیع جمله به اجزای آن و اعمال نوای گفتار فارسی,“ع. دفتریان,  [ 2۳]

 .1۸۱۱دانشکده برق, 

 .Available: http://yourl.ir/5i3. ]درون خطي[. EEG ”,1۸۱2دستگاه “ش. مالیی,  [ 2۱]

 

 

  



 

51 

 
 

 فهرست منابع انگلیسی

 

[5]  Yuxuan Wang, Kun Han, and DeLiang Wang, Fellow,, "Exploring Monaural Features for 

Classification-Based Speech Segregation," IEEE TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH, AND 

LANGUAGE PROCESSING, 2012, IN PRESS, 2012.  

[7]  C. Farmer, "Communication skills training - Voice tone," 2011. [Online]. Available: 

http://www.corporatecoachgroup.co.uk/blogDetail.asp?blogid=169. 

[8]  B. Greenfield, "How You Can Use Sound And Music To Change Your Brain Waves With Laser 

Accuracy And Achieve Huge Focus And Performance Gains," [Online]. Available: 

http://www.bengreenfieldfitness.com/2012/05/. 

[9]  T. T. K. Masuko, "Speech synthesis from HMMs using dynamic features," Proc. of ICASSP, p. 

389–392, 1996.  

[10]  M. J. a. H. Paper, "A reference grammar of Modern Persian," in University of Michigan.  

[12]  L. Yarmohammadi, Contrastive study of Modern English and Modern Persian, Ph.D. thesis, 

Indiana University, 1964.  

[17]  B. Mahjani, "An Instrumental Study of Prosodic Features and Intonation in Modern Farsi 

(Persian)," Department of Theoretical and Applied Linguistics, School of Philosophy, Psychology, 

Linguistics and Social Sciences, 2003.  

[21]  Y.-a. Samareh, A Course In Colloquial Farsi, Tehran University, 1977.  

[22]  Sheikhzadeh, "Farsi Language Prosodic structure, Research and implementation using a Speech 

Synthesizer," EE Dept., AmirKabir Univ. of Tech, 1999.  

[23]  H. R. Abutalebi, "Implementation of a Text-To-Speech System for Farsi Language," Research 

Center of Intelligent Signal Processing (RCISP), Tehran, Iran, 2000. 

[26]  S. Gillbee, 2008. [Online]. Available: http://stackoverflow.com/questions/19353/detecting-

audio-silence-in-wav-files-using-c-sharp. 

[27]  D. Jurafsky, "Speech Recognition and Synthesis," 2007. [Online]. Available: http://www-

nlp.stanford.edu/courses/lsa352/. 

[28]  J. Treasure, "The 4 ways sound affects us," in TED, California, 2009.  

 

 

  



 

 

Abstract: 

One of the most attractive research subjects nowadays is “Text To 

Speech”. People’s interest in “Siri” on Apple iPhone showed that people love 

talking and listening to machine! But the biggest problem in this case is that 

the voice produced by a machine is monotone and boring. There are dozens 

of articles about prosody in TTS but the main problem is that even if we 

consider this approach has been implemented as good as a real human voice, 

but we still have monotone voice problem even in between humans! Many 

audiences claim the speakers about their monotone voice. 

This research is something beyond the prosody of voice. It tries to suggest 

a solution to decrease the mental fatigue while listening to a monotone sound. 

In one sentence it suggests developers to create an artificial diversity on 

sounds.
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