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  گفتار صيدر تشخ هيدوسو يعصب يها شبكه كاربرد
  

 سيد علي سيد صالحيو  مهدي خادميان، *مهدي حسين زاده هرويان

 دانشكده مهندسي پزشكي  ارشد مهندسي صنايع و عضو هيئت علمي كارشناسيدانشجوي دكتري مهندسي پزشكي،  -دانشگاه صنعتي اميركبير

E-mail: mhzh_52@yahoo.com  

  چكيده 
هاي عصبي جلوسوي چنداليه براي اين  از شبكهمعموالً  .هاي عصبي است هاي متداول در بازشناسي گفتار استفاده از شبكه از روشيكي 

با الهام گرفتن از شواهد زيستي موجود در سيستم عصبي  براي بازشناسي گفتار، در سطح آوا، در اين تحقيق. شود منظور استفاده مي
مقايسه نتايج اين روش با نتايج شبكه جلوسو نشان دهنده تأثير . هاي عصبي ارائه شده است شبكه به كمكساختاري دو سويه  ،انسان

هاي نويزي از مسائل مطرح در حوزة  از آنجايي كه بازشناسي گفتار در محيط. هاي دوسويه در تعليم دادگان آوايي است استفاده از شبكه
استفاده از دهد كه  نشان مينتايج . هاي دوسويه براي اين منظور نيز بررسي شده است كهدر اين تحقيق كارايي شبپردازش گفتار است، 

ها در شبكة دوسويه است كه  جاذب و ظهور واقع اين تأثير ناشي از تشكيل در. غلبه بر نويز استحل مناسبي براي  هاي دوسويه راه شبكه
همچنين در اين . دنكن بكه جلوسو با شبكه معكوس نمود عيني پيدا ميو در تعامل ش شوند در مراحل تعليم به شبكه آموزش داده مي

تري را نسبت  هاي مناسب ايجاد جاذب ،لذا اين روش .گيرند سته در شبكه دوسويه شكل نميهاي ناخوا شده است كه جاذب مشاهدهتحقيق 
  .دهد هاي بازگشتي نظير شبكة هاپفيلد در اختيار قرار مي به ديگر شبكه

  
  جاذب، نويز، ، بازشناسي آوا دوسويهشبكه عصبي بازگشتي،  و جلوسوشبكه عصبي  :كليديهاي  واژه

 

  مقدمه - 1
هــاي زيســتي مســيرهاي  بــر مبنــاي مشــاهدات و بررســي

پردازشي موازي و سري متعـددي در دريافـت و درك هـر    
هـا هـم در    اين پـردازش . رويداد حسي مشاهده شده است

در مسـيرهاي رو بـه    و هـم ) جلوسـو (مسيرهاي رو به باال 
وجود دارد كه طي فرآيند وسيعي بـا هـم   ) معكوس(پايين 

]. 5و4،3،2،1[ شوند تا به شناخت منتهـي شـوند   تلفيق مي
 Brainايـن مشـاهدات بـه كمـك آزمايشـات مربـوط بـه        

Mapping  شـود كـه در گذشـته طـي عمليـات       انجام مـي
جراحي و تحريك نـواحي مختلـف صـورت ميگرفتـه ولـي      

بـا   .شود انجام مي FMRIتر بكمك  رت پيشرفتهامروزه بصو
هاي عصبي از ساختار دسـتگاه   توجه به الهام گرفتن شبكه

عصبي انسان و بر اساس اين مشاهدات استفاده از سـاختار  
دوسويه و مـاژوالر در بهبـود نتـايج آمـوزش شـبكه هـاي       

بكمـك  ] 12و 11[در . رسـد  عصبي مناسـب بـه نظـر مـي    
سـعي در  روش بازگشتي خاص، و يك ساختارهاي ماژوالر 

  . بهبود تشخيص گفتار نويزي شده است

موجـود در  بـا اسـتفاده از شـواهد زيسـتي     در اين تحقيق 
سازي  ، مدلي براي شبيه]5و4،3،2،1[سيستم عصبي انسان

توسـط  ، گفتـار  يآواتفكر و تشخيص انسان در بازشناسـي  
  هـاي  شـبكه ايـن حـوزه يعنـي    هـاي متـداول    يكي از روش

معمــوالً از  ايــن منظــور بــراي. ائــه شــده اســتعصــبي ار
 امـا  شـود  استفاده مـي هاي عصبي جلوسوي چنداليه  شبكه
، اشـاره شـده  ، با الهام گـرفتن از شـواهد زيسـتي    جادر اين

هاي عصـبي ارائـه شـده     ساختاري دو سويه به كمك شبكه
ــت ــه   . اس ــري در زمين ــيحات مختص ــد توض در بخــش بع

مقالـه شـامل    3خـش  ب. بازشناسي گفتار ارائه شـده اسـت  
معرفي دادگان بكار رفته جهت تعليم شبكه، ساختار شبكه 
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در بخـش انتهـايي مقالـه نتـايج     . جلوسو و معكـوس اسـت  
هاي جلوسو، معكوس و دوسويه جهت مقايسـه   تعليم شبكه
ها در ساختار دوسـويه   همچنين تشكيل جاذب. آمده است

كه حاصل تعامل شبكه جلوسو و معكوس با هـم اسـت، در   
اين قسمت ارائه شده است و بررسـي شـده اسـت كـه آيـا      

شـوند يـا نـه؟ در     اي نيز تشـكيل مـي    هاي ناخواسته جاذب
ها در شبكه  ، از شكل گرفتن جاذب4قسمت انتهايي بخش 

 .دوسويه جهت حذف نويز افزوده شده، استفاده شده اسـت 
 شبكه عصبي هاي مدلسازي  پيادهقابل ذكر است كه براي 

  .استفاده شده است Matlabنرم افزار  اين مقاله از

  بازشناسي گفتار - 2
از آنجايي كه گفتار از كلمات تشكيل شده است و آواها نيز 
سازندة كلمات هستند براي شناخت صـحيح گفتـار اولـين    

البته ترتيب اتصال آواها به . گام شناخت صحيح آواها است
بـه بيـان   ]. 12[اسـت يكديگر نيز در تشخيص گفتار مهـم  

هاي سـازندة يـك گفتـار، آواهـاي ابتـدايي آن       گر بلوكدي
 تعداديشناسان فارسي گفتار را متشكل از  كه زبانهستند 

ــر   ــدايي نظي ــي ...و  » ب «، » اَ «، »آ «آواي ابت ــد  م دانن
  ].14و12،13[

هاي اخير در بازشناسي گفتار، قابـل توجـه اسـت     پيشرفت
ئل مطرح هاي نويزي از مسا ولي بازشناسي گفتار در محيط

در حـــوزة پـــردازش گفتـــار اســـت و معمـــوالً عملكـــرد 
. بازشناس گفتار با وجود نويز نامناسـب اسـت   هاي سيستم
بهنگــام كــردن مــدلهاي آمــاري  پايــه هــا بــر روشبعضــي 

و يا تعليم در شرايط  واحدهاي گفتاري تحت شرايط نويزي
تحـت شـرايط نـويزي    ، سعي در بازيابي گفتار مختلف نويز

   ].7و6[دارند

هدف اين تحقيق افزايش دقت بازشناسـي عناصـر سـازنده    
. است ، با وجود شرايط نويزيدر افراد متفاوت) آواها(گفتار 

براي اين منظور ابتدا از شبكة عصـبي جلوسـوي چنداليـه    
(MLP) اين شبكه با بررسي ويژگي هر . استفاده شده است

بـراي بهبـود   . دهـد  آوا، آن آوا و گوينده آن را تشخيص مي
سيستم شواهد زيستي عملكرد باتوجه به  نتايج بازشناسي،
، اســتفاده از شــبكه عصــبي  ]5و4،3،2،1[ عصــبي انســان

بـراي  و تشكيل يك سيسـتم دوسـويه   ) معكوس(بازگشتي 

در اين  .رسد نظر مي كار مناسبي به ي راهشبكه عصبساختار 
تـر آن   شده و نتايج دقيـق ساختار دوسويه بررسي  ،تحقيق

  .ه جلوسو ارائه شده استنسبت به شبك

 معرفي دادگان و مدل شبكه - 3

  دادگان مورد استفاده جهت ساخت مدل  3-1
هاي انتخابي جهت تعليم شبكه و ساختن مدل مطرح  داده

ايـن  . انتخاب شـده اسـت   ]15[ دادگان فارس داتشده از 
باشد كه هر فـرد   ي افرد متفاوت ميهادادگان مربوط به آوا

جمـع   بـراي  .باشـد  عددي از هر آوا مـي هاي مت داراي نمونه
هـاي متفـاوت،    بـا لهجـه   يافـراد توسط  ،ها آوري اين داده

ايـن   .]15[و ضبط شده است قرائتمشخصي رسمي متون 
شده توسط افـراد ديگـري شـنيده شـده و بـه       ضبطمتون 
بـا  سـپس  . هاي مختلف آوايـي تقسـيم شـده اسـت     بخش

سـيگنال  هـاي   ويژگـي  ،هـاي فيلترگـذاري   استفاده از روش
اسـتفاده شـده   هاي  داده .ه استشد صوتي هر آوا استخراج 

  .سـيگنال گفتـار اسـت    LHCBاين تحقيق پارامترهاي در 
ويژگي براي هـر آوا اسـتخراج شـده     18كمك اين روش  به

متنـاظر بـا يكـي از آواهـاي      ،ويژگي 18 بردارهر  كه است
اين تحقيق، آواهاي . ]16و12،14[تشخيص داده شده است

ســازي  را پــس از نرمــال و دومافــراد اول »  ا «، » اَ «،»آ «
  .دهد مورد استفاده قرار مي

 جلوسوشبكه   3-2

بازشناسـي آوا و فـرد    جلوسـو از آنجايي كه هـدف شـبكه   
 ســــــــــــــاختارباشــــــــــــــد،  مــــــــــــــي

 

  
در ايـن شـكل    .براي اين شبكه استفاده شده است 1شكل 

اسـت كـه بـه    نـورون   6شامل  يخروج يةالشود،  ديده مي
ازاي هر آوا و هر گوينده يك نورون خروجي در نظر گرفته 

) مقـدار عـددي يـك   (شده است و فعال شدن هـر نـورون   
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باشـد و بـالعكس    بيانگر وجود آن حالـت در خروجـي مـي   
مقدار صـفر عـدم وجـود آن حالـت را در خروجـي نشـان       

، نورون »ا«براي آواي  1نورون شماره  1در شكل . دهد مي
بيـانگر   4، نورون »آ«براي آواي  3، نورون »اَ«براي آواي  2

  .بيانگر فرد اول است 5فرد دوم و نورون 

 

  

  ساختار شبكه عصبي جلوسو:  1 شكل

 54طبق آزمايشات انجام شده بـراي تعلـيم شـبكه تعـداد     
باشد و افزايش اين تعـداد   نورون در اليه پنهان مناسب مي

 .بود و كـاهش خطـاي تعلـيم تـأثير چنـداني نـدارد      در به
ويژگي است كه  18 يهر فرد و هر آوا  دارا يبه ازا يورود

بـه شـبكه وارد   هاي اليـه ورودي   گره درهاي هر آوا  ويژگي
 ،پنهـان  يـة و ال يورود يـة در ال شـبكه  نيهمچنـ . شود مي
  .باشد يسطح آستانه م يدارا

بطـور   ريـ ز ةرابطـ طبـق   مة افـراد ه يبرا هاهاي آوا ويژگي
 يورود يهـا  دادهند تا به عنوان ا شده سازي مالنراستاندارد 

  :استفاده شوند شبكه

σ
µ−

=
xz  

 σو µنرمال نشده، هاي بردار ويژگي x اين رابطهكه در 
 .باشـد  هـا مـي   مـامي داده ميانگين و انحـراف معيـار ت  بردار 

ــه ازاي داده  ــوب شــبكه ب هــاي ورودي كــد  خروجــي مطل
در  همتناظر با نحوه معرفي شـد  ،آوا -دودويي مرتبط با فرد

بـه عنـوان مثـال     .باشد حالت مي 6كه شامل  است 1شكل
 ده شـود، اول دا فـرد  »آ « هاي آواي وقتي در ورودي نمونه

  .است »00101«خروجي مطلوب شبكه كد دودويي 

 معكوسشبكه   3-3

همانطور كه بيان شد، جهت بهبود بازشناسـي اسـتفاده از   

بـه همـين جهـت  شـبكة     . اسـت شبكه دوسـويه مناسـب   
طراحي شده است تا در مسير   شكل  يا بازگشتي معكوس

خروجـي  بدين ترتيب كه . برگشت شبكة جلوسو واقع شود
شبكة جلوسو به عنـوان ورودي شـبكة معكـوس اسـتفاده     

د آوا و فـرد  كُبه بيان ديگر ورودي شبكه معكوس . شود مي
سـه آوايِ  (دارد شـش حالـت    ،1متناظر با جدول است كه 
ــرد خروجــي شــبكة معكــوس ســعي در ســاختن  و  )دو ف
هـاي   دارد كه همـان ورودي را آواها  شده لاهاي نرم ويژگي

   .تندشبكة جلوسو هس

شـود، سـاختار    ديـده مـي   2شكلو  1شكلهمانطور كه در 
شبكة معكوس مشـابه سـاختار شـبكه جلوسـو اسـت كـه       
ورودي و خروجي جابجا شده است و همچنين با توجه بـه  

 هـاي آواهـا   اينكه در خروجي شبكة معكوس بايـد ويژگـي  
ها مقادير صفر و يك و بـين آن   ساخته شوند، و اين ويژگي

 هايي فقط با تـابع  نورون  (خروجي خطي  نيستند، يك الية
  .به ساختار شبكة جلوسو اضافه شده است) جمع كننده

  

  ساختار شبكه عصبي معكوس:  2شكل 

هر كدام از شش  هاي تمامي نمونهازاي  بهدر شبكه جلوسو 
شود كه كُد مربـوط   حالت مذكور به شبكه آموزش داده مي

ولــي در شــبكه  .ايجــاد كنــد ر خروجــيدت را بــه آن حالــ
ازاي كُد مربـوط بـه    معكوس اين موضوع برعكس است و به
هاي نرمال شـده آن   هر يك از شش حالت، بايستي ويژگي
هاي مربوط به هر كُد  حالت را ايجاد كند اما در واقع ويژگي

شـبكه  ايـن بـه معنـي اسـت كـه      . هاي زيادي دارنـد  نمونه
شبكه جلوسـو يـك تفـاوت اساسـي     معكوس در مقايسه با 
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دارد و آن اينكه در شبكه جلوسو با يك نگاشـت چنـد بـه    
يك مواجه هستيم ولي در شبكه معكوس نگاشت يـك بـه   

رود، آمـوزش شـبكه جلوسـو     لـذا انتظـار مـي    .چند داريـم 
و با خطاي كمتري همراه باشد، در حاليكه  ،سريعترتر راحت

 .شـد با بيشـتر  و با خطـاي  تر تعليم شبكه معكوس طوالني
انتظار در اين نگاشت چند به يك شبكه معكوس همچنين 

رود كه اگر دادگان تعليم مناسب انتخاب شوند و شبكه  مي
نيز خوب تعليم ببيند، در هر حالـت بـه ميـانگين دادگـان     

نتايج مرتبط  بعد بخشدر . مربوطة آن حالت نگاشته شويم
  .ارائه شده استبا مباحث فوق 

 شده ايج تجربهنت -4

 شبكه جلوسو  4-1

هــاي  وزنروش پــس انتشــار خطــا بــا شــبكه توســط ايــن 
  .تعليم داده شده است ذيلتصادفي اوليه و پارامترهاي 

( ) 1.0
1.0()

7.0)(

=
×=

=

ratelearning
randWeightsInitial

momentum

η

α
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  در طول تعليم شبكه جلوسو نمودار خطاي نرمال:  3شكل 

مربعات خطاي  ،براي بررسي بيشتر نتايج شبكه جلوسو
 1، در جدول )سه آوايِ دو فرد(شش حالت هر نرمال شدة 
  .آمده است

هاي  به دليل اينكه الية خروجي شبكه داراي نورون
مقادير صفر و يك كه   غيرخطي است، ممكن است، دقيقاً

در هر . ، توليد نشودتنها مقادير مطلوب خروجي هستند
) آواها(پاسخ خروجي شبكه، حداكثر مقدار سه نورون اول 

ها به صفر  به يك و بقيه نورون) افراد(و دو نورون آخر
شود تا درصدصحت پاسخ كلي شبكه به همة  تبديل مي

با اتخاذ اين روش ميزان صحت  .ها را محاسبه  كنيم نمونه
قابل ذكر است  .بدست آمد  %26.96پاسخ شبكه جلوسو

كه ايده روش فوق براي محاسبه درصدصحت نتايج شبكه 
ها  جلوسو به دليل صفر و يك نشدن تقريباً دقيق خروجي

هاي شبكه،  رسد ولي در واقع بايستي خروجي به نظر مي
بخش رسيدند، در  خودشان به اين مقادير صفر و يك مي

هاي جلوسو و معكوس  در تعامل شبكه مسألهاين  4-3
  .شود مي حلبصورت خودكار 

  مربعات خطاي نرمال شدة شبكه جلوسو:  1جدول 

  مربعات خطاي نرمال شده  آوا و فرد

4108.6  )10001كد ( ا فرد اول  −×  

  0081.0  )01001كد ( اَ فرد اول 

  0162.0  )00101كد ( آ فرد اول 

4104.2  )10010كد ( ا فرد دوم  −×  

  0113.0 )01010كد ( اَ فرد دوم 

  0193.0 )00110كد ( آ فرد دوم 

  

  شبكه معكوس  4-2
هاي  وزنتوسط روش پس انتشار خطا با اين شبكه 

 .تعليم داده شده است ذيلتصادفي اوليه و پارامترهاي 
  .ارائه شده است شكل نمودار كاهش خطاي نرمال شده در 

( ) 03.0
5.01()

7.0)(

=
−×=

=

ratelearning
randWeightsInitial

momentum

η

α
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  م شبكه معكوسيخطاي نرمال در طول تعل نمودار:  4شكل 

هم  4و در شكل  همانطور كه در بخش قبل هم ذكر شد
با توجه به اينكه اين شبكه نگاشت چند به  شود، ديده مي

ميزان خطاي تعليم  رفت كه  انتظار مي دهد يك انجام مي
همچنين شكل  .باشددر اين حالت بيشتر از شبكه جلوسو 

هر تعليم شبكه معكوس، در  دهد كه پس از نشان مي 5
به ميانگين دادگان مربوطة آن حالت  ،حالتشش يك از 
 .است 001.0و خطا در حد  صورت گرفته استنگاشت 

البته نگاشت به ميانگين با انتخاب و ارائه دادگان تعليم به 
صورت جامع و با پراكندگي مناسب قابل انجام است، چون 

به اين ميانگين برسد كه اولين گام ارائه خود شبكه بايد 
  .داده مناسب است

  

  شبكه دو سويه  4-3
 در اين بخش با قرار دادن شبكه معكوس در مسير برگشت

هاي شـبكه جلوسـو بـه     خروجياتصال يعني شبكه جلوسو 
هـاي   لعكس اتصال خروجـي اهاي شبكه معكوس و ب ورودي

شـبكه  هاي شبكه جلوسـو حلقـه    شبكه معكوس به ورودي
هـاي   هاي شـبكه همـان وزن   وزن. شود دوسويه تكميل مي

بـراي تسـت شـبكه    . تعليم يافته در دو بخـش قبـل اسـت   
مربعـات خطـاي    ،هاي آواهاي افـراد  دوسويه با اعمال نمونه

پـس از ده   )سـه آوايِ دو فـرد  (نرمال شدة هر شش حالت 
محاسبه شـده اسـت و   دور رفت و برگشت شبكه دوسويه، 

   .ه استآمد 2در جدول 
  

  

  

  

  مربعات خطاي نرمال شدة شبكه دوسويه : 2جدول 

  مربعات خطاي نرمال شده  آوا و فرد

8109.9  )10001كد ( ا فرد اول  −×  

10106.5  )01001كد ( اَ فرد اول  −×  

  02.0  )00101كد ( آ فرد اول 

9105  )10010كد ( ا فرد دوم  −×  

3106.5 )01010كد ( اَ فرد دوم  −×  

  0153.0 )00110كد ( آ فرد دوم 

شود كه  مشاهده مي 1با مقايسه اين مقادير با جدول 
همچنين . شبكه دوسويه خطاي كمتري ايجاد كرده است

پس از بررسي مشخص شد كه اين مقدار خطا، بر خالف 
. ها است شبكه جلوسو، مربوط به تعداد معدودي از پاسخ

ميزان صحت پاسخ شبكه در واقع به همين دليل است كه 
ته نيز قابل ذكراست اين نك .آمد بدست %98  دوسويه

حداكثرگيري در  كه اين ميزان بدون نياز به عمليات
انجام شد، بدست  1-4ها، مشابه آنچه در بخش  خروجي

شبكه دوسويه در  آمده است و لذا تأكيدي بر مؤثرتر بودن
  .تشخيص آواها است

  

شبكه ها در  تشكيل جاذبمقاوم بودن به نويز و  4-4
  دو سويه

نويز است و با افزودن مقادير  شبكه جلوسو حساس به
به . رود خروجي شبكه به خطا مي به ورودي، كمي نويز

هاي  به ورودي ،براي بررسي شبكه دوسويههمين جهت 
هاي  هاي شبكه جلوسو و ورودي ورودييعني  شبكهاين 

به كمك (، اعداد تصادفي در بازه صفر و يك شبكه معكوس
به هر دو طور مجزا ب عنوان نويز اضافه شده و به) randتابع 

در  پس از چندين مرحله تعامل .شده استاعمال شبكه 
به پاسخ  هاي شبكه مشاهده شد كه خروجيشبكه دوسويه 

اثر  نويز درسب اين به معني حذف منا .رسند صحيح مي
  .باشد چندين مرحله رفت و برگشت در شبكه دوسويه مي
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ها نيز با توجه به اينكه  جهت بررسي وجود جاذب
در بازه  2-3ويژگيهاي آواهاي نرمال شده به روش بخش 

در اين بازه و همچنين جهت اطمينان  ،قراردارند 5تا  -5
 بطور تصادفي 5000تا   -5000بيشتر در بازه وسيعتر 

مشاهده  .شبكه اعمال شدورودي به  اعدادي انتخاب شد و
شبكه دو سويه به ميزان حلقه شد كه پس از دور زدن در 

، تنها همين شش حالت خروجي )داكثر پنج دفعهح(كافي 
هاي مربوطةشان  مربوط به كُدهاي آواها و ميانگين ويژگي

همان كُدهاي جدول (شود  هاي شبكه ايجاد مي در خروجي
نتيجه مذكور را ). 5هاي آواها در شكل  و ميانگين ويژگي 1

گويند كه در اثر تعامل شبكه  ها مي شكل گرفتن جاذب
ها  شود حتي اگر اين شبكه س حاصل ميجلوسو و معكو

بطور جداگانه با دادگان يكسان تعليم يافته باشند، مشابه 
. اي كه در اين تحقيق بررسي شده است شبكه دوسويه

 ها در بررسي تحليلي بيشتر در مورد تشكيل جاذب
آمده  ]18و8،9،10،17[هاي دوسويه و بازگشتي در  شبكه
  .است

  نتيجه گيري و بحث - 5
هاي  ين تحقيق نشان داده شد كه استفاده از شبكهدر ا

. دوسويه در بازشناسي مقاوم آواهاي نويزي شده مؤثر است
ها در تعامل شبكه جلوسو  شكل گرفتن جاذبعلت اين امر 

  در واقع با . شود كه موجب حذف نويز مي و معكوس است

تعليم مناسب شبكه جلوسو و معكوس بطور جداگانه با 
شود كه با  اين قابليت در آنها ايجاد ميدادگان يكسان، 

به  شبكه دوسويه، اتصال اين دو شبكه به هم و تشكيل يك
 رفتار اين كه نمود  شود  ، رفتاري ايجاد حاصل كمك تعامل
همانطور كه از نتايج ذكر شده . ها است ايجاد جاذب

شود، بر خالف بعضي روشها  مشخص مي 4-4دربخش 
 ها با د، مزيت تشكيل جاذبفيلهاپاستفاده از شبكه نظير 

هاي  روش ارائه شده در اين تحقيق عدم تشكيل جاذب
در انتها اين . هاي اصلي است ناخواسته به همراه جاذب

هايِ شبكة بررسي  نكته نيز قابل ذكراست كه در خروجي
شده در اين تحقيق عالوه بر آواها، براي افراد نيز خروجي 

اند براي كاربردهاي در نظر گرفته شده است كه مي تو
در اين نوع كاربردها . هاي امنيتي مناسب باشد نظير مكان

هاي خاصي  افراد مشخصي اجازه ورود و يا استفاده از محل
را دارند و لذا بايد شبكه آوا و فرد را با هم تعليم ببيند تا 
در صورت عدم توانايي شناخت فرد و عليرغم شناخت آوا، 

 هاي در نظر گرفته ند و به مكاندستور مربوطه را اجرا نك
اما در كاربردهاي عمومي نيازي . كند... شده اعالن خطر و 

توان از تمام توانايي شبكه  به تشخيص گوينده نيست و مي
لذا كاربرد . دو سويه براي شناخت بهتر آواها استفاده كرد

شبكه دوسويه براي شناخت  كل آواها جهت استفاده در 
ز قابل بررسي است و براي ادامة اين بازشناسي گفتار، ني
  . شود تحقيق توصيه مي

  
ست و ا هاي متفاوت و با نماد دايره نشان داده شده با رنگ 1جدول ويژگي آواهاي حاصل تعليم شبكه معكوس براي هر يك از شش حالت  18 در اين تصوير: 5شكل 

دارند كه جهت ديد بيشتر، بخشي از   در تمام حاالت نمادهاي ستاره تقريباً درون دواير قرار. اند نشان داده شدهو با نماد ستاره  نگ يكساننيز با ر ها ميانگين واقعي نمونه
  .است 001.0در حد  خطاتطابق بااليي دارند و نتايج شبكه معكوس و ميانگين واقعي داده ها شود كه  يده ميد. نمودار در گوشه سمت راست بزرگ نمايي شده است
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استفاده از "، علي سيد صالحي، سيد لوئيزا دهيادگاري ]11[

هاي عصبي بازگشتي به منظور مقاوم سازي بازشناسي  شبكه
دوازدهمين كنفرانس االت ق، مجموعه م"گفتار آغشته به نويز

 .1384آبان  ،211-206صص مهندسي پزشكي ايران، 
بهبود كيفيت "سيد علي سيد صالحي،  لوئيزا دهيادگاري، ]12[

هاي  سيگنال گفتار آغشته به نويز و اعوجاج توسط شبكه
-مهندسي پزشكي پايان نامه كارشناسي ارشد، "عصبي

 .1384پائيز  اميركبير، صنعتي دانشگاه ،،بيوالكتريك
بازشناخت "سيد علي سيد صالحي، سيد احمد معتمدي،  ]13[

ه فارسي با استفاده از مدل عملكردي مغز انسان گفتار پيوست
  دانشگاهبرق،  مهندسي دكتري نامة پايان، "در درك گفتار
 .1374بهمن  ،تربيت مدرس

 
 

بازشناسي مقاوم گفتار "  سيد علي سيد صالحي،،  منصور ولي ]14[
تلفني توسط   -سازي تنوعات گفتار ميكروفني به منظور جبران

- مهندسي پزشكي دكتري ةنام پايان ،"هاي عصبي شبكه
 .1385خرداد اميركبير صنعتي  دانشگاهبيوالكتريك، 

گفتاري  هاي دادگان"خان،  جن محمود بي ،جواد شيخ زادگان ]15[
دومين كارگاه پژوهشي زبان مجموعه مقاالت ، "زبان فارسي

 .1385تيرماه  دانشگاه تهران،،261- 247فارسي و رايانه، صص 

 امكان بررسي"  د صالحي،سيد علي سيمعراجي ،  سيد رضا  ]16[

 به نسبت گفتار بازشناخت عصبي شبكه مدل سازي مقاوم

مهندسي ارشد  كارشناسي نامة پايان ،"بيان سرعت تغييرات
  .1382اميركبير،ارديبهشت صنعتي  دانشگاهبيوالكتريك،-پزشكي

، سيد علي سيد صالحي، فرزاد توحيدخواه ايثار نژاد قلي ، ]17[
هاي عصبي جلوسو از  الگوي شبكهافزايش كارايي بازشناخت "

، "هايي براي دو سويه كردن عملكرد آنها طريق توسعه روش
 .1383مهرماه , گزارش طرح پژوهشي، دانشگاه اميركبير

محمود اميري، سهراب صائب طاهري، محمد باقر منهاج، سيد  ]18[
هاي  آناليز پايداري نقاط تعادل در شبكه"علي سيد صالحي، 
چهاردهمين كنفرانس االت قجموعه م، م"حافظه خود انجمني
  .1385مهندسي برق ايران، 
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