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چکیده:
امروزه یکی از مهمترین و پرطرفدارترین مباحث در زمینه علوم کامپیوتر ،مبحث «تبدیل متن به گفتار»
است .اما عالوه بر مشکالتی که بر سر راه تبدیل متن به گفتار وجود دارد ،یکی از مشکالت نیز بعد از
انجام عملیات تبدیل متن به صدا ظاهر میشود و آن ،خستگی ذهنی مخاطبان بر اثر شنیدن صداي تبدیل
شده از روي متن یا همان «گفتار ماشینی» است .به ویژه اگر این متن کمی طوالنی باشد .بنابراین ،هدف
از این پژوهش ،بررسی تأثیر تنوع حجم صدا در رفع خستگی ذهنی ناشی از شنیدن صداي تبدیل شده
از روي متن به ویژه هنگام شنیدن صداي مربوط به متون طوالنی میباشد.
ما در این پژوهش ،ایده «کاهش حجم صدا در سکوت و افزایش حجم صدا به نرمی» را مطرح کردهایم
و ایدهمان را از طریق بررسی گراف به دست آمده از طریق دستگاه  EEG1که نتیجه آزمایش صداي تولید
شده با این راهکار بر روي مخاطبان مختلف است و همینطور تحلیل نتایج نظرسنجی انجام شده از
قریب به  ۰۸مخاطب مختلف پس از شنیدن صداي تولید شده با این راهکار اثبات نمودهایم.
نتایج این پژوهش نشان داد که تنوع در حجم صدا هر چند ممکن است از طرف کاربر تا حدودي
نامحسوس باشد اما تا حد زیادي تحمل کاربر را در هنگام شنیدن صداي یکنواخت طوالنی افزایش
میدهد.

کلیدواژهها :تنوع مصنوعی حجم صدا ،کاهش خستگی ذهنی ناشی از گفتار ماشینی ،تبدیل متن به گفتار،
بهبود صداي یکنواخت ماشینی ،مشکل یکنواختی صدا

Electroencephalography

ه

1

فصل اول
کلیات پژوهش

 -۰-۰مقدمه
با پیشرفت تکنولوژي ،سیستمهاي تبدیل متن به گفتار هر روز بیشتر و بیشتر مورد استقبال قرار میگیرند ،این
سیستمها به منظور قرائت متون براي استفاده در رایانهها طراحی شدهاند و هر روز بیشتر به استفاده از آن در
دیگر سیستمهاي هوشمند توجه میشود .پیشبینی میشود به زودي در اکثر وسایل ،قطعات هوشمندي تعبیه
شود که از سیستم پردازش صوت و همچنین تبدیل متن به گفتار براي برقراري ارتباط با انسان استفاده میکنند.
برخی از کاربردهاي سیستمهاي تبدیل متن به گفتار 1عبارتند از:
 کاربرد در بازيها کاربرد در تلفنهاي گویا (اعالم وضعیت مسیر ،آب و هوا ،موجودي حساب بانکی و غیره) خواندن و صحبت کردن براي معلولین آموزشدهنده گویا و دهها کاربرد دیگربراي تولید گفتار در  TTS2بایستی از روشها و الگوریتمهایی جهت خواندن متون استفاده شود چرا که
ذخیرهسازي تمامی کلمات یک زبان (با توجه به تعداد بسیار زیاد کلمات و رشد همیشگی آن) غیرممکن و
در راستاي تولید گفتار طبیعی بیفایده خواهد بود« .زیر و بمی» یا تغییرات «فرکانس گام»« ،3دیرش»« ، 4شدت»
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و نیز «درنگ» 6چهار عنصر نوایی گفتار هستند که معموالً در سطوح مختلف اعم از هجا ،واژه یا جمله اثر
خود را نشان میدهند و در سیستمهاي  TTSبایستی گنجانده شوند.
اساساً تمامی سیستمهاي تبدیل متن به گفتار داراي دو بخش اصلی هستند که عبارتند از ]:[1
 -1استتخراج اطالعات آوایی و سایر اطالعات زبانی مانند تکیه و نوا از متن ورودي( .مبدل متن به
دنبالة آوایی)
 -2تبدیل این اطالعات آوایی به شکل موج گفتار( .سنتز گفتار)
1

)Speech Synthesis / Text-to-Speech (TTS
Text To Speech
3
Pitch
4
Duration
5
Intensity
6
Pause
2

2

که نحوه ارتباط این دو بخش و تولید صدا از روي یک متن ورودي به صورت ک لی در شکل زیر نشان داده
شده است.

شكل - 1شكل كلي ارتباط بخشهاي مختلف یک سيستم تبدیل متن به گفتار

دو رویکرد رایج براي تولید گفتار وجود دارد ،اولی روش سنتز مبتنی بر قاعده است که در آن پارامترهاي
مشخصه گفتار در هر بازة زمانی توسط مجموعهاي از قواعد تولید میشوند و بعدي روش اتصال قطعات
گفتار که در آن واحدهاي از پیش ذخیره شدهي صوتی براي تولید عبارتی دلخواه در کنار هم چیده میشوند.
نمونة مشهور سنتز کنندههاي مبتنی بر قاعده Klatt ،و مدل تجاريتر آن  DECTalkمیباشد.
 -۰-۲تعریف تبدیل متن به گفتار و اهداف آن
تولید گفتار به معناي تولید مصنوعی گفتار انسان است .یک سیستم تبدیل متن به گفتار یک سیستم مبتنی بر
سختافزارهاي دیجیتال یا رایانه است که باید توانایی خواندن متنهاي یک یا چندین زبان را داشته باشد .این
متون ممکن است از طریق صفحه کلید و یا به صورت یک فایل متنی و یا پس از شناسایی توسط یک سیستم
شناسایی نوري نویسهها 1دریافت شوند .در حقیقت تبدیل متن به گفتار تالش براي تقلید تواناییهاي انسان
در خواندن متون است[2] .
گفتار میتواند از اتصال قطعات گفتاري ضبط شده که در یک دادگان ذخیره شدهاند و یا از نتیجه اعمال یک
سیگنال تحریک مناسب به فیلتري که پارامترهاي آن از واحدهاي گفتار طبیعی به دست آمدهاند تولید شود.
سیستمهاي تولید گفتار از جهت نوع واحد گفتاري ذخیره شده و یا روش بکار رفته در استخراج پارامترهاي
گفتار و نحوه استفاده مجدد از آنها براي تولید گفتار متفاوت هستند.
واحدهاي گفتاري واج یا دوآوایی قادر به تولید محدوده وسیعی از گفتار هستند .لیکن دسترسی به کیفیت
باالیی از طبیعی بودن گفتار تولیدشده مشکل است .در کاربردهاي خاﺹ ،ذخیره مستقیم کلیه کلمات و حتی
جمالت و استفاده مجدد از آنها کیفیت باالیی را در تولید گفتار باعث میشود .اما این روش با محدودیت
تعمیمپذیري در تولید متونی با محتوایی متفاوت با آنچه که کلمات و جمالت آن را ضبط نمودهایم مواجه
است.

)Optical Character Recognition (OCR

3

1

کیفیت خروجی یک سیستم تبدیل متن به گفتار معموالً با میزان شباهت آن با صداي انسان و میزان قابلیت
فهم آن سنجیده میشود.
در نگاه اول شاید ساخت یک سیستم تبدیل متن به گفتار زیاد مشکل به نظر نرسد ،اما در واقع این گونه
نیست .در حقیقت هدف اصلی یک سیستم تبدیل متن به گفتار ،تولید گفتاري هر چه شبیهتر به گفتار انسان
است که در آن عالوه بر استفاده از دانش طبیعی ،از هوش مصنوعی نیز در مواقع نقص دانش استفاده می شود.
به نظر میرسد که انسان داراي یک نوع دانش و توانایی ناخودآگاه براي خواندن متون زبان مادري خود است.
قابلیتی که به انسان این امکان را میدهد که حتی کلمات ناشناخته را نیز بیان کند .نیاز به وجود هر دو عامل
هوش و دانش در کنار یکدیگر براي تولید گفتار مناسب باعث می شود که ساخت و توسعه سیستمهاي تبدیل
متن به گفتار چندان هم ساده نباشد.
 -۰-۰کاربردهای سیستم تبدیل متن به گفتار و کاربران عمده آن
زمینههاي کاربردي فراوانی براي سیستمهاي تبدیل متن به گفتار وجود دارد .در واقع هرکجا که نیاز به عاملی
است که وظیفه آن انتقال اطالعات به تعدادي از مخاطبان با خواندن متن است ،سیستمهاي تبدیل متن به گفتار
بسیار مفید خواهند بود .استفاده از تبدیل متن به گفتار حیطه گستردهاي از نیازهاي ما به خواندن متون ،از
خواندن کتب و روزنامهها گرفته تا انتقال هم زمان اخبار و وقایع را شامل میشود .البته حتی اگر سیستمهاي
تبدیل متن به گفتار قابلیتهاي خوبی در زمینه طبیعی بودن بیان و خطاي بسیار ناچیز در تولید گفتاري عبارات
نوشتاري داشته باشند ،در مواردي چون اجراي برنامههاي رادیویی که میبایست ضمن برقراري ارتباط گفتاري،
ارتباط عاطفی مناسبی نیز با مخاطبین برقرار گردد ،سیستمهاي تبدیل متن به گفتار فعلی هنوز به این قابلیت
نرسیدهاند و شاید بتوان گفت که این گونه جایگزینی انسان با ماشینی که فاقد روح و عاطفه و احساس است،
در این گونه مواقع کمتر مورد توجه است .تعدادي از کاربردهاي سیستمهاي تبدیل متن به گفتار عبارتاند از:
 کمک به نابینایان :یکی از اهداف طراحی سیستم هاي تبدیل متن به گفتار ،کمک به افرادي بوده که
از معلولیتهاي کم بینایی و نابینایی رنج میبرند .با توجه به تعداد قابل توجه این افراد از بیماران،
ارائه وسیلهاي که بتواند آنها را در استفاده از کتابها ،روزنامهها و سایر متون یاري نماید ،سخت
مورد توجه محققان بوده است .یک سیستم تبدیل متن به گفتار هم میتواند در راستاي شیوههاي قبل
براي تهیه نوارهاي کاست یا فایلهاي صوتی مورد استفاده قرار گیرد و هم این که یک فرد نابینا با
داشتن چنین سیستمی خواهد توانست متنی را به عنوان ورودي به سیستم داده ،به شنیدن گفتار
تولیدي بپردازد و بدین صورت از صحت متنی که تهیه کرده است ،اطالع یابد و یا به تصحیح آن
بپردازد و همچنین میتواند صوت نهایی به دست آمده را ذخیره کرده و به دیگران ارسال کند.
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 اهداف آموزشی :تولید گفتار اگر با کیفیت مناسب انجام شود ،میتواند در تهیه برنامههاي آموزشی
نیز استفاده شود .به عنوان مثال ،میتوان با پیادهسازي یک دادگان بزرگ از یک زبان خارجی به
آموزش زبان پرداخت .بدین گونه که کاربر ،متن مورد نظر خود را وارد نموده و منتظر بماند تا سیستم،
تلفظ دقیق آن را بخواند ،نظیر شرکت میکروسافت است که کاربر پس از وارد کردن  talkitچنین
سیستمی ،سیستم متن ،میتواند گفتار متناظر متن را به تلفظ انگلیسی یا تلفظ اسپانیولی بشنود .عالوه
بر این ،مبدلهاي متن به گفتار میتوانند در آموزش دیگر علوم نیز استفاده شوند.

 استفاده جهت کاهش حجم اطالعات :براي توضیح این قسمت به ذکر یک مثال را به مقصدي ارسال
کنیم «من به خانه آمدم» میپردازیم .فرض کنید بخواهیم جمله و براي سادگی فرض میکنیم ،تنها
مفهوم جمله براي گیرنده کافی باشد و از اطالعات مربوط به نواي گفتار و این که گوینده کیست،
صرف نظر کنیم و همچنین فرض میکنیم ،هر واج نیاز به یک بایت براي ارسال داشته باشد .از آن
جا که جمله فوق از پانزده واج تشکیل شده ،پس با پانزده بایت میتوانیم مفهوم آن را به گیرنده
ارسال کنیم ،البته در صورتی که از قالب متن براي ارسال استفاده کنیم .حال فرض کنیم همین جمله
بخواهد به صورت صوتی ارسال شود ،اگر گفتار با فرکانس نمونه برداري  ۰کیلوهرتز نمونه برداري
و هر نمونه با یک بایت ضبط شود و حدوداً دو ثانیه نیز بیان جمله طول بکشد ،حجم اطالعات
حاصل از نمونه برداري گفتار فوق معادل  16۸۸۸نمونه خواهد بود ،که در مقایسه با ارسال اطالعات
به صورت متن 1۸66 ،برابر بیشتر است .در ضمن میدانیم که در کاربردهاي امروزي استفاده از
فرکانس نمونه برداري  16۸۸۸نمونه در ثانیه و  16بیت به ازاي هر نمونه مرسومتر است ،پس دیده
میشود که سیستمهاي تبدیل متن به گفتار در صورتی که از کیفیت مناسب برخوردار باشند ،میتوانند
گزینه بسیار مناسبی جهت کاهش حجم اطالعات ارسالی باشند.
 محاوره انسان و کامپیوتر :در صورتی که بازشناسی گفتار و تولید گفتار (تبدیل گفتار به متن و تبدیل
متن به گفتار) به گونهي مناسبی با هم ترکیب شوند ،سیستم ترکیبی قادر خواهد بود تا به عنوان یک
وسیلهي محاوره با انسان به کار رود ،به عنوان مثال ،بخش بازشناسی ،سئوال شفاهی کاربر را به متن
تبدیل نموده و آن گاه سیستم از طریق یک دادگان اطالعاتی ،پاسخی براي آن پرسش مییابد و سپس
بخش سنتز پاسخ را براي کاربر قرائت میکند.

 ادغام با سیستم تشخیص متن دست نویس یا تایپی :سیستمهاي تشخیص متن دست نویس یا تایپی
که پیشرفتهاي شایانی در زمینه آن انجام شده است نیز میتوانند با سنتزکنندهها ترکیب شوند و
امکان قرائت از روي صفحه کاغذ یا کتاب فراهم گردد و دیگر به وارد کردن مطالب مورد نظر در
فایلهاي متنی نیاز نباشد.
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 استفاده در ترجمهي خودکار :در این گونه سیستمها ابتدا یک جزء بازشناسی گفتار ،گفتار تولید شده
توسط گوینده را به معادل متنی آن تبدیل میکند ،سپس جزء دیگر معادل کلمه گفته شده در زبان
مبدأ را از طریق یک مترجم متنی به زبان مقصد تبدیل میکند .آن گاه سیستم سنتز گفتار ،گفتار زبان
مقصد را تولید میکند .کاربرد چنین سیستمی در کنفرانسها و مجامع بین المللی ،مسافرت به
کشورهاي خارجی و یا ارتباط از طریق صوت و بر روي اینترنت 1میباشد.
 تبدیل متن به پیغامهاي شفاهی در اماکن عمومی مثل فرودگاهها :در اماکن عمومی نظیر فرودگاه ه ا،
ایستگاههاي راه آهن و ترمینالهاي اتوبوسرانی نیز میتوان از سیستم سنتز گفتار استفاده کرد .به عنوان
مثال در یک فرودگاه ،ساعات حرکت ،شماره پرواز ،مقصد و ساعت پرواز هواپیما و اطالعاتی از این
قبیل هر از چند گاهی به گفتار تبدیل شده و به اطالع مسافران رسانیده میشود.

 کمک به افراد گنگ براي بیان گفتار :این کاربرد از جمله کاربردهاي بسیار مفیدي است که به افرادي
که داراي ناتواناییهاي گفتاري هستند کمک میکند که بهترین شیوه انتقال منظور خود را انتخاب
نمایند.

 سرویسهاي مدیریت ارتباط با مشتري :2براي مؤسسات و سازمانهایی که مدام با مشتریان خود در
ارتباط هستند و نظر آنها و همچنین جلب آراي آنها براي مدیران این سازمانها مهم است ،بسیار
مفید خواهد بود که این ارتباط به صورت تمام وقت و شبانه روزي برقرار باشد و در این گونه موارد
است که یک ماشین پاسخ گو با گفتاري با درجه قابل فهم بودن و خوشایند بودن باال میتواند بسیار
براي مدیران و مشتریان مناسب باشد.
براي تمام زمینههایی که در باال به عنوان کاربردهاي سیستمهاي تبدیل متن به گفتار برشمردیم،
محصوالتی تجاري در بازار موجود میباشد .اشتیاق کاربران به استفاده از چنین سیستمهایی به قدري
زیاد بوده که حتی سیستمهاي با کیفیت اندک نیز از اقبال و توجه عمومی فراوانی برخوردار شدهاند.
 -۰-4بیان مسأله
تبدیل متن به گفتار با دو قالب اساسی زبان یعنی قالب نوشتاري و قالب گفتاري آن در ارتباط است .در قالب
نوشتاري با پیچیدگیهاي فراوان در انواع تحلیلهاي صرفی ،نحوي ،معنایی به منظور استخراج انواع اطالعات
مورد نیاز از متن ورودي رو به رو هستیم .بسیاري از این تحلیلها در کاربردهاي دیگري چون ترجمه ماشینی،
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خالصهسازي و طبقهبندي متون ،سیستمهاي پرسش و پاسخ ،بازیابی اطالعات ،جستجو در پایگاههاي داده
متنی و مانند آن نیز مورد نیاز است[3] .
عالوه بر این در تبدیل متن به گفتار با قالب گفتاري زبان نیز سر و کار داریم و لذا با هدف دستیابی به گفتاري
نزدیک به گفتار طبیعی ،با مشکالت عدیدهاي در تولید تلفظ و نواي مناسب براي گفتار بازسازي شده رو به
رو میباشیم .این مشکالت همواره مورد توجه محققان در سراسر دنیا قرار داشته است و مقاالت فراوانی همه
ساله در بسیاري از کنفرانسهاي علمی معتبر ارائه میگردد .با وجود تحقیقات فراوان و سرمایهگذاريهاي
بسیار در این زمینه ،پیچیدگی ذاتی مسائل در این حوزه و گستردگی علوم و فناوريهاي مرتبط با آن سبب
شده است که راه زیادي تا تولید محصوالت ایده آل تبدیل متن به گفتار باقی باشد.
در این میان ،یکی دیگر از چالشها در تولید نرم افزارهاي مبدل متن به صدا ،این است که صداي تولیدي به
طور خسته کننده اي ،یکنواخت است .به عبارت دیگر حجم صداي تولید شده ،از ابتدا تا انتهاي متن ،در یک
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.
ما فکر میکنیم یکی از دالیلی که باعث میشود ذهن مخاطب از شنیدن صداي طبیعی انسان خسته نشود اما
از شنیدن صداي ماشینی احساس خستگیِ ذهنی کند ،این است که هنگامی که یک انسان یک مقاله یا داستان
را میخواند ،به طور هوشمندانه حجم صداي خود را کم و زیاد میکند و یا گاهی عواملی مانند جا به جا
شدن شخص و یا چرخشِ سرِ او ،باعث این کم و زیاد شدن حجم صدا میشود و بنابراین تنوع در حجم
صدا ،مانع خستگی ذهنی مخاطب میشود.
در این تحقیق ،بر آنیم تا بر اساس همین پدیده طبیعی ،یک راه حل مصنوعی براي کاهش اثر خستگی در
صداي تولید شده توسط الگوریتمها و نرم افزارهاي تبدیل متن به صدا ارائه دهیم.
 -۰-5اهمیت و ضرورت پژوهش
گفتار ،ابزار اولیه ارتباط بین انسانهاست .انسانها به کمک گفتار خود میتوانند مفاهیم متفاوتی را به مخاطبان
خود انتقال دهند .گفتار عالوه بر این که ابزاري مناسب براي انتقال دانستهها و بیان نیازها است ،بهترین روش
انتقال مفاهیم ذهنی و احساسات درونی نیز به حساب میآید .در واقع برتري بارز گفتار بر نوشتار متناظر با
آن این است که گفتار اطالعات جانبی بیشتري را به شنونده انتقال میدهد که بعضاً هدف اصلی بیان جمالت
نیز انتقال همین اطالعات میباشد .یکی دیگر از ویژگیهاي بارز گفتار سهولت انتقال آن به مخاطب است .به
این ترتیب که در مواقعی مناسبتر است ما به جاي انتقال تصویري یا نوشتاري اطالعات آنها را به صورت
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گفتاري منتقل نماییم تا بازه وسیعتري از مخاطبان را در برگیرد .براي مثال در اماکن عمومی که نصب تابلوهاي
اطالعاتی به شکل گسترده امکانپذیر نمیباشد ،انتقال اطالعات از طریق بلندگوها یک گزینه کم هزینه است.
از طرف دیگر این نوع انتقال پیام موجب میشود که مخاطب زودتر در جریان قرار گیرد[4] .
قابلیتهاي فوق الذکر باعث جلب توجه و عالقه بسیاري به سمت ایجاد سیستمی جهت تولید گفتار شده
است .تمام این مطالب در کنار کاربرد وسیع سیستمهاي تولید گفتار در عرصه زندگی انسان ،باعث رشد روز
افزون زمینهاي از مباحث پردازشهاي هوشمند تحت عنوان تبدیل متن به گفتار گردیده است.
از طرفی ،بر اساس آنچه در مطالب آینده خواهد آمد ،انسان از صداي ناهنجار دور میشود و به صداهاي
خوشایند نزدیک و این موضوع ،تنها چیزي نیست که صداهاي ناهنجار به آن آسیب میرساند! بر اساس
تحقیقات ،بیشتر صداهاي فروشگاههاي خرده فروشی ،نامناسب ،تصادفی و حتی خصومت آمیز محسوب
میشوند و اثر باور نکردنی روي فروش دارند .برخی فروشگاهها  3۸درصد از فروش خود را با خارج شدن
سریع مشتريها از مغازه یا حتی برگشتن آنها از مقابل در فروشگاه ،از دست میدهند .همه اینها تأثیر صدا
در زندگی انسان و جذب شدن و یا نشدن او به یک موضوع خاﺹ را میرساند .حال ،چطور میتوان انتظار
داشت کاربران به سمت استفاده از مبدلهاي متن به گفتار جذب شوند در حالی که با شنیدن صداي تولید
شده توسط آنها احساس خستگی میکنند؟
در این تحقیق ما بر آنیم که تا حد ممکن از این اثر منفی بکاهیم تا در نتیجهي آن ،رغبت کاربران براي استفاده
از نرم افزارهاي تبدیل متن به گفتار افزایش یابد.
 -۰-6فرضیههای پژوهش
با توجه به سوال اصلی این پژوهش و به منظور یافتن جواب مناسب ،فرضیههاي اصلی زیر در ابتدا مورد نظر
بودهاند:
 صدا بر روي مغز انسان تأثیر میگذارد[5] . با بهبود کیفیت صداي تولیدي توسط مبدلهاي متن به گفتار ،کاربران رغبت بیشتري براي استفاده ازچنین نرم افزارهایی خواهند داشت.
 -۰-7اهداف پژوهش
هر چند نتیجه این پژوهش میتواند در زمینههاي مختلفی به کار گرفته شود اما به طور خاﺹ ،دو هدف ذیل
مورد توجه بوده است:
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 -۰-7-۰اهداف علمی:
بررسی تأثیر صداي یکنواخت تولیدي توسط مبدلهاي متن به گفتار بر روي مغز انسان و کاهش اثرات منفی
آن مد نظر است.
 -۰-7-۲اهداف کاربردی:
ارائه یک راهکار عملی براي کاهش خستگی ذهنی ناشی از شنیدن متن تبدیل شده به گفتار توسط مبدلها به
ویژه در مورد متون طوالنی ،هدف اصلی تحقیق است.
 -۰-8تعریف متغیرها
 -۰-8-۰تعریف تبدیل متن به گفتار
تولید گفتار به معناي تولید مصنوعی گفتار انسان است .یک سیستم تبدیل متن به گفتار یک سیستم مبتنی بر
سختافزارهاي دیجیتال یا رایانه است که باید توانایی خواندن متنهاي یک یا چندین زبان را داشته باشد .این
متون ممکن است از طریق صفحه کلید و یا به صورت یک فایل متنی و یا پس از شناسایی توسط یک سیستم
شناسایی نوري نویسهها 1دریافت شوند .در حقیقت تبدیل متن به گفتار تالش براي تقلید تواناییهاي انسان
در خواندن متون است[6] .
 -۰-8-۲تعریف لحن در گفتار
لحن ،همان جنبه موسیقایی از صداي انسان است که به بمی ،حجم ،سرعت و تأکید اشاره دارد[7] .
 -۰-8-۰تعریف صدای یکنواخت
صداي یکنواخت به صدایی گفته میشود که از ابتدا تا انتها در یک سطح باقی میماند و هیچ تنوعی در فشار
در آن وجود ندارد[7] .
 -۰-1راهکار پیشنهادی
راهکار کلی مطرح شده در این پژوهش« ،ایجاد تنوع مصنوعی در حجم صدا» است که این «تنوع» ممکن
است به روشهاي مختلفی مانند «کاهش و افزایش سینوسی حجم صدا» مطرح شود .اما چیزي که ما پس از
آزمایشات مختلف بدان رسیدهایم« ،کاهش حجم صدا در سکوت و افزایش حجم صدا به نرمی تا سکوت
بعدي» است که توضیحات بیشتر را به فصل سوم موکول میکنیم.

)Optical Character Recognition (OCR
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-۰-۰۳

ساختار پایاننامه

به طور کلی پایاننامه را در پنج فصل مختلف ارائه کردهایم:
 فصل اول :کلیات پژوهشاین فصل حاوي مفاهیم و متغیرهاي مورد نیاز براي درک فصول بعدي و نگاهی کلی به روال طی شده در
پژوهش است.
 فصل دوم :پیشزمینه و راهکارهاي مرتبطدر این فصل نگاهی داشتهایم به تالشهاي محققین ایرانی و خارجی در زمینه تبدیل متن به گفتار و تالشهاي
صورت گرفته براي بهبود کیفیت خروجی نرم افزارهاي مبدل.
 فصل سوم :راهکار پیشنهاديدر این فصل به مشکل اصلی مد نظر در این پژوهش یعنی خستگی ذهنی بر اثر شنیدن متون یکنواخت ماشینی
اشاره داشتهایم و راهکارمان را براي کاهش این خستگی در کاربردهاي مختلف به تفصیل بیان نمودهایم.
 فصل چهارم :شبیهسازي و بیان نتایجبا توجه به سابقه ارائه یک نرم افزار مبدل متن به گفتار توسط نگارنده ،در این فصل به شبیهسازي ایده با
نرمافزار مبدل متن به گفتار «پارسخوان» و بررسی نتیجه راهکار بر روي قریب به  ۰۸مخاطب مختلف
پرداختهایم.
 فصل پنجم :نتیجهگیري و بیان پیشنهاداتنهایتاً در فصل آخر یک نتیجهگیري کلی از آزمایشات و بررسیهاي انجام شده داشتهایم و همچنین پیشنهادات
ارزشمندي براي برنامهنویسان و پژوهشگران در این حیطه داشتهایم.
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فصل دوم
پیشزمینه و راهکارهای مرتبط

 -۲-۰مقدمه:
آنچه از بررسی دهها مقاله فارسی و انگلیسی بر میآید این است که بسیاري از محققان در زمینه تبدیل متن به
گفتار پی به این موضوع بردهاند که صداي تبدیل شده با الگوریتمهاي تبدیل متن به گفتار ،براي مخاطب،
کمی نامأنوس و خسته کننده است .اما تمامی آنها به اتفاق ،به این نتیجه رسیدهاند که اگر به صداي تبدیل
شده ،لحن نیز اضافه گردد ،این خستگی ذهنی کاهش مییابد .این در حالی است که اوالً به ازعان بسیاري از
محققان ،پیادهسازي لحن در  TTSبسیار پیچیده است و ثانیاً ما در سخنرانیهایی که یک انسان به طور طبیعی
صحبت میکند نیز شاهد هستیم که با اینکه او جمالتش داراي لحن است اما اگر به طور یکنواخت صحبت
کند ،مخاطبان خیلی سریع خسته خواهند شد .با توجه به تعریف صداي یکنواخت ،میتوان به این نتیجه رسید
که حتی اگر لحن نیز در یک مبدل متن به گفتار پیادهسازي شود ،باز هم نیاز به تغییر حجم صدا الزم به نظر
میرسد.
در این فصل ما به کارهاي انجام شده در زمینه پیادهسازي لحن در تبدیل متن به گفتار خواهیم پرداخت.
 -۲-۲تأثیر «لحن» در روانشناسی گفتار:
لحن ،همان جنبه موسیقایی از صداي انسان است که به بمی ،حجم ،سرعت و تأکید اشاره دارد .مخاطبان به
طور غریزي به لحن صدا واکنش نشان میدهند (گاهی واکنش مثبت و گاهی منفی).
تحقیقاتی که توسط دپارتمان روانشناسی دانشگاه پیتسبرگ در آمریکا 1انجام شده است نشان میدهد که
مردم به طور غریزي بر اساس لحن صداي صحبت کننده در مورد او قضاوت میکنند .به خصوﺹ ،انسانها
فکر میکنند کسانی که صداهاي عمیقتري دارند براي کارهاي مدیریتی بهتر هستند و برعکس ،صداي نازک
و تیز در دیگران حس ناتوانی در مدیریت ایجاد میکند.
صداي یکنواخت به صدایی گفته میشود که از ابتدا تا انتها در یک سطح باقی میماند و هیچ تنوعی در فشار
در آن وجود ندارد .روانشناسان سخنرانی معتقدند :با تغییر دادن تُن صدا ،زندگی و انرژي به پیغامی که قصد
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انتقال آنرا دارید اضافه میشود .احساساتی مانند شور و اشتیاق و طنز و هیجان میتواند از لحن صداي گوینده
به مخاطب منتقل شود ،بنابراین میتوان انتظار داشت که صدایی که داراي لحن درستی نیست ،روي مخاطب
تأثیرات منفی مختلفی خواهد گذاشت و این ،همان چیزي است که باعث میشود خیلی از کاربران به استفاده
از نرم افزارهاي تبدیل متن به صدا رغبت نداشته باشند[8] .
 -۲-۰لحن در TTS
بخش مهمی از اطالعات صوتی موجود در گفتار به نواي گفتار بر میگردد و نواي گفتار عالوه بر اینکه حاوي
اطالعات مهم گفتاري اطراف جهت تأکیدات و نوع جمله از جهت سوالی ،خبري بودن است ،در طبیعی بودن
گفتار نیز تأثیر بهسزایی دارد .لذا در این قسمت به فعالیتهاي صورت گرفته براي مدلسازي نواي گفتار
فارسی شامل زیر و بمی ،دیرش و شدت نیز امکان تغییر لحن جمله و نوع خبري سوالی بودن آن پرداخت
شده است.
یکی از روشهاي استفاده شده در سیستمهاي مبدل متن به گفتار براي تولید لحن ،روش تیلت 1میباشد .در
این روش سعی میشود قسمتهاي مهم منحنی گام را که به آنها رویداد میگویند به کمک پارامترهاي تیلت
مدلسازي کنند .منظور از قسمتهاي مهم منحنی گام بخشهایی است که از نظر زبانشناسی و درک شنیداري
داراي اهمیت است و تغییرات این قسمتها باعث تغییر در معنا و کیفیت گفتار میشود .محل این رویدادها
به کمک فایل برچسب 2مشخص میشوند و هر رویداد به کمک پنج پارامتر تیلت مدلسازي میشود .تخمین
این پارامترها و همچنین دیرش واجها و شدت به کمک درخت  3CARTصورت میگیرد .به منظور تولید
منحنی گام ،از روش فوجی ساکی ،تیلت و منحنیهاي قطعه استفاده میشود .روش فوجی ساکی براي منحنی
گام ،دو جزء دستورات تکیه و عبارت را فرض میکند که هرکدام داراي پارامترهاي خاﺹ خود هستند.
پارامترهاي دستورات تکیه ،براي هجاهاي تکیهبر و پارامترهاي دستورات عبارت ،براي اولین هجاي
عبارتهاي نوایی گفتار تخمین زده میشود و با استفاده از این پارامترها ،منحنی گام با به کارگیري فرمول
فوجی ساکی ،تولید میشود .به منظور تخیمن پارامترها ،روشهاي مارس ،شبکه عصبی و ماشین پشتیبان بردار
به کار گرفته شدهاند که نتایج آزمایشها نشان میدهد که روش مارس قادر به تخمین کلیه پارامترهاي فوجی
ساکی نمیباشد.
 -۲-4کارهای انجام شده بر روی زیر و بمی و نوای فارسی ][2
1

Tilt
Tag File
3
)Classification And Regression Tree (CART
2
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از لحاظ سنتی ،نوا به مطالعه قوانین مربوط به گرامر وزن و قافیه و آهنگ در شعر ،اشاره دارد .نوا با آن
الگوهایی سر و کار دارد که در سنتهاي ادبی خاﺹ توسعه یافتهاند تا امکان سرودن اشعار در آن سبکها را
فراهم نمایند .در همین راستا نویسندگانی چند به نوشتن در مورد نوا و عروض از گذشتههاي دور پرداختهاند.
صرف نظر از برخی کارهاي سنتی ،و تا آنجا که مربوط به ایدههاي مدرن در نوا میشود ،زبانشناسان و
دستورنویسانی چند بر روي ویژگیهاي زیر و بمی و آهنگ در فارسی مطالعه نمودهاند ( ]،[11] ،[10] ،[9
] [17] ،[16] ،[15] ،[14] ،[13] ،[12و  .)...بسیاري از فعالیتها در این زمینه تنها شامل مطالعات پایهاي
بر روي الگوهاي تکیه واژگانی و بعضی از جنبههاي عمومی آهنگ فارسی میباشد.
یکی از اولین افرادي که تحقیقات سودمندي را در مورد بررسی واجهاي فارسی و الگوهاي تأکید لغوي انجام
داده آقاي خانلري بوده است .او برخی مفاهیم سطحی آهنگ و ویژگیهاي زبر زنجیري زبان فارسی را معرفی
نموده است .از بین بررسیهاي انجام شده توسط افراد فوق ،کارهاي کمی را میتوان یافت که در حد مناسبی
نقشهاي آهنگ را با تمرکز بر معانی مختلفی که هر الگوي اصلی آهنگ به شنونده منتقل میکند بررسی کرده
باشند .یکی از اولین کارهاي انجام شده در این زمینه در پایاننامهي آقاي وحیدیان کامیار تحت عنوان
«رویدادهاي زبر زنجیري» در سال  1322انجام گرفته است ] .[18آقاي کامیار در ابتدا ،الگوهاي تأکید واژگانی
فارسی از جمله محل قرارگیري تکیه در دستههاي مختلف گرامري همچون اسم ،صفت ،ضمیر ،حروف اضافه
و غیره را مورد بررسی قرار داده است .او توجه ویژهاي به تغییرات تأکیدهاي واژگانی در انواع جمالت نموده
و به بررسی پدیدههاي مختلفی از جمله تضعیف و تقویت تأکید ،حذف تأکید ،جا به جایی و تغییر مکان تکیه
میپردازد.
کامیار در بررسی خود ،به تأثیرهاي احتمالی الگوي تأکید لغات عربی بر روي کلمات فارسی و همچنین تفاوت
الگوهاي تکیه واژگانی در لهجههاي مختلف زبان فارسی پرداخته است .او ابتدا به بررسی الگوهاي تکیه در
اشعار فارسی پرداخته و سپس توجه اصلی خود را به چگونگی استفاده از تکیه براي تأکید روي یک کلمه و
یا گروهی از کلمات در یک جمله هنگامی که منجر به معانی مختلف شود معطوف میسازد .یعنی بررسی این
که چگونه یک گویش بسته به نوع منظور و مقصود گوینده ،به گونههاي مختلفی خوانده میشود .بررسیهاي
او درباره آهنگ ،گونههاي مختلف جمالت شامل جمالت خبري ،سؤالی ،امري و غیرو را شامل میشود.
کامیار سعی میکند که انواع مختلف آهنگ را به انواع مقصودهاي گوینده ارتباط دهد .یکی از مهمترین کارهاي
آقاي کامیار در مطالعاتی که وي صورت داده است ،شناسایی محل تکیه اصلی جمله و یا گروه آهنگی یا به
عبارتی هجایی در درون جمله یا گروه آهنگی که قويترین تکیه را دریافت مینماید ،میباشد .بنا بر این کار
او عالوه بر تحقیق در زمینه آهنگ زبان فارسی ،میتواند به عنوان کاري نه چندان عمیق در خصوﺹ شناسایی
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قوانین تکیه هسته نیز مرتبط میباشد که بیان کننده تغییرات محل هسته و تغییرات احتمالی ناشی از آن در
معناي جمله است .کامیار به بعضی تغییرات در الگوي تکیه واژگانی تک تک کلمات در جمله مانند خنثی
شدن تکیه واژگانی بعد از هسته در یک گروه آهنگی و نیز به بعضی از تعامالت تکیه و گرامر در زبان فارسی
اشاره میکند.
با پیدایش نظریههایی در زمینه واجشناسی آهنگ که قلمرو آن تنها به واج شناسی فراواژگانی و نمایش آوایی
آن مربوط میشود ،یکی از این نظریهها که توجه زیادي را به خود معطوف داشته نظریه واج شناسی الیهاي

1

است .بعضی از تحقیقات اخیر در زمینه آهنگ زبان فارسی در قالب این نظریه و خصوصاً در چارچوب
رهیافت پیرهامبرت صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به تحقیقات آقایان محرم اسالمی ][16] ،[19
و بهزاد ماهجانی ] [17اشاره کرد.
اسالمی با این باور تحقیق خود را انجام داده است که زیر و بمی و آهنگ داراي یک نظام واج شناختی است
و با شناسایی عناصر بنیادین آهنگ زبان فارسی از یک طرف و ترکیب نظاممند آنها از طرف دیگر ،به ترتیب،
الگوهاي آهنگ و معناي فراواژگانی هر کدام از آنها به دست میآید .در چارچوب نظریه به کار رفته در
تحقیقات اسالمی ،آهنگ به معناي کاربرد مشخصههاي آوایی زبرزنجیري است که از آن براي انتقال معناي
فراواژگانی (معنا در جمله) به شیوهاي نظاممند به لحاظ زبانی استفاده میشود .او در تحقیقات خود عالوه بر
هدف تبیین نظام آهنگ و شناسایی واحدهاي بنیادین آن ،قصد داشته است که نتایج تحقیق خود را در تولید
الگوي آهنگ جمالت در تبدیل متن به گفتار فارسی به کار برد .او در تحقیق خود پس از معرفی عناصر
بنیادین آهنگ به همراه معناي آنها ،بیان میدارد که چگونه از رهگذر ترکیب عناصر بنیادین ،الگوهاي بالقوه
آهنگ شکل میگیرند و این که هر کدام از آنها نماینده چه بافتی هستند .از مطالب مهم مطرح شده در این
تحقیق تفاوت بین تکیه واژگانی و انتزاعی ،ثابت و قابل پیش بینی بودن آن و تکیهي زیر و بمی و عینی ،متغیر
و غیر قابل پیش بینی بودن است.
از دیدگاه اسالمی ] [16جمالت زبان داراي ساخت سازهاي هستند و سازهها به شکل سلسله مراتبی در قالب
واحدهاي بزرگتري به نام گروهها سازماندهی میشوند .از این رو کلمات ،سازههاي بالفصل جمله نیستند
بلکه آنها سازههاي پایانی جمله به حساب میآیند .با استفاده از آزمایشهایی مانند پیش آیند سازي ،جایگزینی
ضمیر و غیره مرز گروههاي نحوي مشخص میشود .هسته تنها عنصر اجباري گروه است و به تنهایی میتواند
نقش گروه کامل را بازي کند .هستهها به عنوان مقوالت نحوي از ویژگیهاي بیشترین گسترش برخوردارند.
صورت گسترش یافته هسته ،داراي ساخت سازهاي درون گروهی است که در آن ،هسته گروه وابستههایی را
Autosegmental-Metrical (AM) Phonology
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قبل یا بعد از خود میپذیرد .وابستهها داراي رابطهاي نظاممند با هسته هستند و با توجه به رابطه ساختاري که
با هسته برقرار میکنند ،نوع وابستگی آنها مانند آویزه و یا متمم بودن مشخص میشود .گروههاي اسمی،
فعلی ،حرف اضافهاي ،صفتی و گروه قیدي ،گروههاي نحوي اصلی به حساب میآیند .پیش بینی محل تکیه
زیر و بمی در گروههاي نحوي بر اساس اصلی به نام اصل هستهگریزي صورت میگیرد .اصل هستهگریزي
ناظر بر این واقعیت است که الگوي برجستگی در تولید بینشان واحدهاي نحوي به گونهاي است که در آن
تکیه گروه روي دورترین وابسته به هسته واحد نحوي قرار میگیرد .در نتیجه با پیدا کردن واحدهاي نحوي
به کمک بیشترین گسترش هر گروه و به کمک اصل هستهگریزي میتوان محل تکیهي زیر و بمی را در گفتار
بینشان مشخص کرد ] .[16اسالمی در تحقیقات خود به بعضی از نظرات محققین قبلی ایراداتی را وارد
نموده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تمام واحدهاي واژگانی داراي تکیه واژگانی هستند و به همین دلیل میتوانند در بافتهاي خاﺹ،
محل ظهور تکیهي زیر و بمی باشند و لذا ادعاي وجود واحدهاي بدان بی تکیه (مانند حروف اضافه)
در زبان را که بدان معتقد است ،میتوان رد نمود.

 عدم تمایز بین تکیهي واژگانی و تکیهي زیر و بمی باعث شده است که بسیاري از محققینی که تکیه
را مورد بررسی قرار دادهاند ،فرقی بین تکیه انتزاعی (تکیهي واژگانی) و تکیه عینی (تکیهي زیر و
بمی) قائل نبوده و لذا بحثهایی را پیرامون ضعیف شدن تکیه ،حذف تکیه ،انتقال تکیه ،افزوده شدن
تکیه در گفتار فارسی مطرح نمایند که در صحت بسیاري از این بحثها جاي تردید است ].[16
 تمایز بین دو مفهوم انتزاعی و عینی براي تکیه موجب شده است که برخی از پژوهشگران چون
«سامعی» ] [20در واحدهاي نحوي به دنبال یک ویژگی واژگانی باشند (به عنوان مثال «میرفت» یک
واحد نحوي است و نه یک واحد واژگانی) .اسالمی بحث روي تغییرات مداوم در جایگاه تکیه در
فعل را موجه نمیداند و معتقد است که تغییرات در الگوي برجستگی صورتهاي تصریف شده فعل
مربوط به تکیهي زیر و بمی است که جایگاه ثابتی دارد.
 تمام واحدهاي واژگانی داراي تکیه واژگانی هستند و به همین دلیل میتوانند در بافتهاي خاﺹ
محل ظهور تکیهي زیر و بمی باشند و بدین ترتیب ادعاي وجود واژههاي بی تکیه (مانند حروف
اضافه) در زبان فارسی (وحیدیان ] [14و )....نمیتواند صحیح باشد.
 پیرو آزمایشات تجربی در ساختهاي ندایی که در آنها معموالً اسم حالت ندایی به خود میگیرد،
محل برجستگی تغییر نمیکند و تنها تفاوت بین اسم در حالت ندایی و غیر ندایی این است که
هجاهاي بیتکیه در حالت ندایی از نظر سطح زیر و بمی در یک سطح باالتري تولید میشوند .ذکر
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این نکته اعتقاد به تغییر جایگاه تکیه در ساختهاي ندایی که قبالً توسط ( ] [14و ] )[21بیان شده
بود را متزلزل میسازد ].[19
اسالمی مشکل اصلی اکثر تحقیقات پیشین را نداشتن چارچوب نظري مشخص بیان نموده ،گرچه معتقد است
که اکثر آنها در قالب نظریه تحقیق ،به نیکی و در حد کمال مطلب را ادا نمودهاند .ضمن این که در بعضی از
تحقیقات گذشته موضوع تکیه و دیگر مسائل زبرزنجیري تنها بخش کوچکی از تحقیقات را تشکیل میداده
است و لذا نمیتوان انتظار داشت که در چنین شرایطی حق مطلب به تمام معنا بیان شده باشد .اسالمی در
] ،[19تحقیق توحیدي ( )1724را به عنوان کاملترین اثر در چارچوب رهیافت بریتانیایی میداند و در جدولی
نواختهاي هستهاي فارسی پیشنهادي توحیدي را با نواختهاي هستهاي خود مقایسه مینماید.
دسته دیگري از کارهاي انجام شده بر روي زیر و بمی و نوا در زبان فارسی ،در پایان نامهها و پروژههاي
انجام شده توسط دانشگاههاي فنی و مراکز تحقیقاتی به عنوان بخشی از فعالیت تحقیقاتی عمومی مطالعه در
مورد روشهاي شناسایی و بازسازي گفتار بوده است .یکی از این موارد مطالعاتی «ساختار نوایی در زبان
فارسی ،تحقیق و پیادهسازي با استفاده از ترکیبکننده گفتاري »1توسط آقاي شیخ زاده در سال  1777است
] .[22در این پژوهش در مورد ویژگیهاي نوایی زبان فارسی تحقیقاتی صورت گرفته و برخی تالشها براي
تعریف یک سري قوانین براي تعیین تکیه انجام یافته است و تعدادي قوانین آهنگ براي اهداف بازسازي
گفتار فارسی پیشنهاد شدهاند .این تحقیق بیش از هر چیز بر تغییرات گام داللت دارد ،اما از دیدگاه تحقیق در
زمینه آهنگ ،تنها چند قانون تجربی براي آهنگ جمالت فارسی ارائه شده است .بر این اساس ،نگارندگان این
تحقیق ،چندین قانون اساسی را بر اساس شنیدن و مشاهده و طبقهبندي جمالت فارسی استخراج و سپس
جمالت فارسی را به گروههاي اصلی شامل خبري ،سئوالی ساده ،سئوالی با کلمات پرسشی ،تعجبی و امري
طبقهبندي کردهاند .آنها با استفاده از تحلیل گرامري ،کلمه حاوي تکیه اصلی (هسته) را شناسایی کرده و
سپس یک منحنی زیر و بمی اصلی را براي شبیهسازي تغییرات فرکانس زیر و بمی طبیعی که مطابق با الگوي
پیشنهادي آهنگ باشد به کار بردهاند.
یکی از تحقیقات انجام شده دیگر پیادهسازي یک سیستم تبدیل متن به گفتار براي زبان فارسی توسط آقاي
ابوطالبی در سال  1327است ] .[23این سیستم ،یک تولید کننده به روش همگذاري است که توسط الحاق
هجاهاي فارسی با استفاده از یک روش موسوم به  TD-PSOLA2عمل مینماید .براي دستیابی به یک بازسازي
کننده کارا ،محققان بررسیهاي زیادي بر روي تغییرات زیر و بمی در جمالت فارسی انجام دادهاند و ارائه
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برخی قوانین براي مدل کردن این تغییرات ،با همین هدف بوده است .روش کار بدین صورت است که ابتدا
بر مبناي محل هجاهاي تکیه بر ،یک منحنی زیر و بمی اولیه براي هر کلمه به دست آورده میشود .به صورت
مشابهی منحنی زیر و بمی براي دستههاي مختلف گروههاي نوایی و نوع جمالت به دست آمده و منحنی
نهایی زیر و بمی به دست میآید .یک جنبه بسیار مهم در این کار آن است که عالوه بر تکیه کلمه و الگوي
زیر و بمی مربوط به نوع جمله ،یک سطح نوایی میانی به نام گروهبندي نوایی وجود دارد .این نوع گروهبنديها
توسط بعضی از نشانگرهاي مرزي تعیین میشوند (در حقیقت آنها ابتدا و انتهاي گروهها را مشخص
مینمایند) .این نشانگرها شامل برخی از کلمات دستوري (مثل حروف اضافه ،حروف عطف و مانند آن) یا
برخی از عالمتهاي نشانگذاري (مانند ویرگول و نقطه-ویرگول و غیره) هستند.
کار دیگري که می توان بدان اشاره کرد با نام «تحلیل ساختار گفتار فارسی با استفاده از اطالعات نوایی سیگنال
گفتار» است که توسط آقاي فرشاد الماس گنج در سال  1322انجام شده است .در این تحقیق وي سعی در
استفاده از ساختار نوایی کلمات ،در تعیین یک معیار براي شناسایی کلمات فارسی ،داشته است ].[24
از دیگر کارهایی که در این زمینه انجام شده ،پایان نامهي دوره کارشناسی ارشد آقاي علی دفتریان ] [25تحت
عنوان «تقطیع جمله به اجزاي آن و اعمال نواي گفتار فارسی» است .در این پروژه الگوریتمی جهت ویرایش
هم زمان مقادیر گام و دیرش واحدهاي هجایی در زبان فارسی توسط روش بازسازي هم نواختی-نوفهاي
( )HNMطراحی و پیادهسازي شده است که نتایج به دست آمده در شرایط مختلف و ضمن بازسازي واحدهاي
گفتاري متعدد ،کامالً رضایتبخش و بدون ایجاد حالتهایی چون ایجاد ناپیوستگی در مرز بخشهاي بازسازي
شده و ایجاد نویز 1و یا افت نامطلوب کیفیت در گفتار بازسازي شده بوده است.
 -۲-5خالصه فصل
میتوان به جرأت ادعا کرد که هیچ پژوهشگري نیست که آگاه از مصنوعی بودن و خستهکننده بودن صداي
تولیدي از نرم افزارهاي مبدل متن به گفتار نباشد ،اما چیزي که از بررسی پایاننامهها ،کتب ،مقاالت و نظرات
آنها مشخص است این است که آنها «لحن» و شبیه بودن گفتار مصنوعی به گفتار طبیعی و انسانی را تنها
راه رفع این خستگی ذهنی میدانند .بنابراین در ابتدا بخش عظیمی از پژوهشها به بهبود الگوریتمهاي تبدیل
متن به گفتار معطوف شده و بخش دیگر به بهبود «لحن».
اما ما در این پژوهش معتقدیم حتی اگر پس از زحمات فراوان ،نهایت کیفیت الگوریتمهاي تبدیل و لحن را
به دست آوریم و خروجی ،کامالً شبیه به گفتار طبیعی باشد ،ما مشکل مطرح شده در این پژوهش را در بین
Buzziness

18

1

گفتار طبیعی نیز شاهد هستیم! یعنی یک سخنران که تنوع چندانی در حجم صداي خود ندارد ،موجب خستگی
ذهنی مخاطبان میشود .راهکار بیان شده در این پژوهش هر چند در تبدیل متن به گفتار بسیار مفیدتر خواهد
بود اما در گفتار طبیعی نیز مفید فایده خواهد بود.
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فصل :۰
راهکار پیشنهادی

 -۰-۰مقدمه
در این بخش به بررسی راهکار خود براي کاهش خستگی ذهنی ناشی از شنیدن صداي یکنواخت به ویژه
صداي تولید شده از روي متون طوالنی توسط مبدلهاي متن به گفتار میپردازیم .پس از توصیف راهکار ،با
توجه به اینکه راهکار ما دو بخش خواهد داشت :یکی «کاهش در سکوت» و دیگري «افزایش به نرمی» ،در
قسمت اول از این فصل به بررسی راهکارهاي یافتن «سکوت» در سه کاربرد مهم این پژوهش؛ یعنی:
 کاربرد در تبدیل متن به گفتار کاربرد در صداي آنالوگ ضبط شدهي یکنواخت کاربرد در پخش زندهي صداي یکنواختخواهیم پرداخت و سپس در مورد «افزایش به نرمی» در این کاربردها صحبت خواهیم کرد .در بخش بعد نیز
در مورد نتایج به دست آمده از آزمایشات انجام شده روي نمونههاي مختلف بحث خواهیم کرد.
 -۰-۲توصیف راهکار
 -3-2-1ایده اول :کاهش و افزایش صدا به صورت سینوسی
همانطور که پیش از این توضیح داده شد ،در راهکار ارائه شده در این تحقیق ،ما به دنبال ایجاد تنوع مصنوعی
بر روي گفتار یکنواخت هستیم .براي انجام این کار ،اولین ایدهاي که به ذهنمان رسید این بود که حجم صدا
را بدون توجه به کلمات و جمالت بیان شده ،به صورت سینوسی کم و زیاد کنیم .به این معنی که صدا در
مدت زمان مشخصی (مثالً  1۸ثانیه) به مرور 2۸ ،درصد کاهش یابد و سپس در همان مدت زمان به حالت
 1۸۸درصد برگردد .اما پس از انجام آزمایشات مختلف ،متوجه شدیم که در صورت انجام چنین کاري ،با
توجه به اینکه کاربر در حال توجه به صدا است ،هر تغییري در حجم صدا براي او مشخص خواهد بود.
بنابراین شنونده کامالً متوجه کاهش و افزایش صدا خواهد شد و همین موضوع باعث میشود حواس کاربر
از توجه به متن ،به افزایش و کاهش حجم صدا معطوف شده و این مشکل به نامفهوم بودن طبیعی صداهاي
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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 -3-2-2ایده دوم :کاهش در سکوت ،افزایش در  5ثانیه
در مرحله دوم ،ایده جدیدي را به کار گرفتیم :با توجه به حافظه موقت شنونده ،صدا را در سکوت به اندازه
 2۸درصد کاهش دهیم و در عرض  5ثانیه به حالت اول برگردانیم .منظور از سکوت در تبدیل متن به گفتار
میتواند لحظه رسیدن به یک نقطه و یا ویرگول و یا هر پایاندهنده یا ایجاد کنندهي مکث دیگري باشد و در
یک سخنرانی یکنواخت ،سکوت میتواند یک لحظه وقفه (هر چند بسیار کوتاه) در صحبتهاي سخنران
باشد .در این صورت شنونده در مدتی که سکوت رخ داده ،حجم صداي قبلی را تا حد زیادي فراموش خواهد
کرد و از لحظهي آغازِ مجددِ صدا ،بدون اینکه حواس او پرت شود ،صدا با حجم کمتري پخش خواهد شد
و به مرور و در عرض  5ثانیه صدا به حالت  1۸۸درصد خواهد رسید .تصویر زیر ،پیادهسازي این ایده را بر
روي یک فایل صوتی نمونه نشان میدهد:

شکل  - 2ایدهي دوم :کاهش در سکوت و افزایش به نرمی

این تغییرات در حجم میتواند به صورت متناوب ،در هر  2۸تا  6۸ثانیه یک بار اتفاق بیفتد .البته اگر در این
فاصله یک سکوت یافت شود ،در غیر این صورت یک دوره  6۸ثانیهاي دیگر به دنبال سکوت گشته میشود.
نتیجهي این ایده هر چند بهتر از ایدهي اول بود اما با توجه به کوتاه بودن مدت اوجگیري صدا ( 5ثانیه) مجدداً
این کاهش و افزایش محسوس بود .بنابراین این امکان وجود داشت که حواس شنونده متوجه تغییرات حجم
صدا شود.
 -3-2-3ایده سوم :کاهش در سکوت ،افزایش تا سکوت بعدي
در مرحله سوم ،ایدهي دوم کمی تغییر کرد :همانند مرحله دوم ،حجم صدا در سکوتی که در فاصله زمانی 2۸
تا  6۸ثانیه قرار دارد به اندازه  2۸درصد کاهش خواهد یافت اما اوجگیري صدا با طول زمانی بیشتري اتفاق
خواهد افتاد .به طور دقیق ،صدا تا سکوت بعدي و به مرور افزایش خواهد یافت .تصویر زیر ،پیادهسازي این
ایده را بر روي یک فایل صوتی نمونه نشان میدهد:
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شکل  - 3ایدهي سوم :کاهش حجم صدا در سکوت و افزایش به نرمی

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

شکل  - 4بزرگنمایی ایدهي سوم

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
آرامش میکند ،حواس او متوجه این تنوع در حجم صدا نباشد.
 -۰-۰یافتن سکوت در کاربرد تبدیل متن به گفتار
یافتن سکوت در نرم افزارهاي تبدیل متن به گفتار سادهتر از یافتن سکوت در فایل سخنرانی یکنواخت خواهد
بود .در تبدیل متن به گفتار میتوان مدت زمان تولید و یا پخش فایل صوتی مربوط به یک صامت و مصوت
را به طور میانگین محاسبه کرد ،سپس یک مدت زمان حداقلی براي یافتن سکوت بعدي در نظر گرفت (مثالً
 2۸ثانیه) و آنرا را تقسیم بر مدت زمان به دست آمده (یعنی میانگین مدت زمان تولید صامت و مصوت) کرد
تا تعداد صامت و مصوتهایی که باید پخش شود و سپس جستجو براي سکوت بعدي شروع شود ،به دست
آید .به طور مثال اگر طول فایل صوتی مربوط به هر صامت و مصوت را یک بیست و پنجم ثانیه بگیریم ،باید
 5۸۸ترکیب صامت و مصوت بگذرد و سپس شروع به جستجوي سکوت (نقطه ،ویرگول ،عالمت تعجب و
غیره) کنیم.
البته شرط استفاده از این ایده این است که طراح نرم افزار مبدل متن به گفتار براي نقاط و دیگر عالماتِ ایجاد
کنندهي مکث ،مدتی سکوت در نظر بگیرد .این موضوع ،نکته بسیار مهمی در کاهش خستگی ناشی از شنیدن
صداي ماشینی است .آزمایشات ما نشان میدهد که کاربران از اینکه در حین شنیدن صداي ماشینی ،شاهد
مدتی سکوت هستند ،بسیار راضیاند چرا که باعث آرامش ذهن آنها در همین مدت کوتاه میشود .به ویژه
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هنگامی که نرم افزار به یک پاراگراف جدید (و یا در اصطالح برنامهنویسی ،به یک « \nجدید» میرسد،مدت
این سکوت باید کمی بیشتر باشد.
بنابراین پیشنهاد ما این است که در صورتی که مبدل ،بدون در نظر گرفتن مکث براي عالمات ایجاد کنندهي
مکث طراحی شده است ،ابتدا فکري به حال این نقص نماید و سپس الگوریتم اصلی مطرح شده در این
پژوهش را به کار گیرد.
 -۰-4یافتن سکوت در کاربرد صدای آنالوگ ضبط شده
یافتن سکوت در فایلهاي ضبط شده از حالت آنالوگ یکی از پیچیدهترین مباحث در علم کامپیوتر است و
نیاز به محاسبات ریاضی بسیار پیچیدهاي دارد ،چرا که ابتدا باید تعریف مشخصی از «سکوت» ارائه شود و
این تعریف باید نویزها و صداي پسزمینه را مد نظر قرار دهد [26] .اما با توجه به اینکه در این تحقیق به
دنبال ارائه راهکارهاي سادهتر و عملی هستیم ،دو راهکار سادهتر را معرفی میکنیم:
 -3-4-1کمترین میدان در فواصل زمانی مشخص
یکی از راهکارها این است که کمترین میدان 1در یک مدت زمان مشخص به عنوان سکوت در نظر گرفته
شود .به طور مثال در هر  2۸تا  6۸ثانیه ،میدان صدا تحلیل شود و لحظهاي که کمترین میدان را دارد به عنوان
«سکوت» در نظر گرفته شود.
براي اطمینان میتوان براي این افت میدان ،شرط طول زمانی نیز قائل شد .به عبارت دیگر اگر این میدان براي
مدت زمان مشخصی ادامه داشت ،سکوت در نظر گرفته شود در غیر این صورت ،خیر .مثالً اگر این افت
میدان ،حداقل  2ثانیه ادامه داشت ،یعنی سکوت رخ داده است.
 -3-4-2اولین لحظهاي که میدان از مقدار مشخصی کمتر شود
راهکار دیگر میتواند این باشد که در فواصل زمانی مشخص ،به محض اینکه میدان از مقدار مشخصی (فرضاً
 )20dbAکمتر شد و براي مدت مشخصی (فرضاً  2ثانیه) ادامه داشت ،آن لحظه ،سکوت در نظر گرفته شود.
 -۰-5یافتن سکوت در کاربرد پخش زنده صدا

Amplitude

24

1

در صورتی که نتیجه این تحقیق بخواهد بر روي پخش زنده صدا اعمال شود؛ از جمله در مکالمات تلفنی و
یا پخش زنده سخنرانیها ،با توجه به اینکه میدان صدا در آینده در دسترس نخواهد بود ،راهکار دوم یعنی
اولین افت میدان میتواند به کار گرفته شود.
اسکریپتهاي مختلفی براي یافتن سکوت در فایلهاي صوتی طراحی شده است که میتوان به  SoX1به عنوان
یکی از آنها اشاره کرد .این اسکریپت منبعباز این امکان را فراهم میکند که سکوت در یک فایل صوتی به
راحتی تشخیص داده شود.
 -۰-6افزایش به نرمی در کاربرد تبدیل متن به صدا
موضوع دیگر در پیاده سازي این ایده ،افزایش تدریجی صدا در مدت زمانی است که به سکوت بعد برسیم.
این کار میتواند با شمارش تعداد ترکیب صامت و مصوتها بین سکوت فعلی و سکوت بعدي و تقسیم
کردن عدد ( 2۸درصد صدایی که در سکوت فعلی کاهش یافته) به آن تعداد شمارش شده ،و افزایش حجم
صدا در هر ترکیب ،پیادهسازي شود؛ براي مثال اگر بین سکوت فعلی تا سکوت بعد 52۸ ،ترکیب صامت و
مصوت قرار داشته باشد ،نتیجهي تقسیم  2۸بر  ،52۸یعنی  ۸.۸3درصد باید در هر ترکیب صامت و مصوت،
حجم صدا افزایش یابد.
هر چند این افزایش صدا به صورت پلهاي است و این را به ذهن میآورد که ممکن است کاربر متوجه این
افزایش پلهاي شود اما باید گفت که این افزایش آنقدر نرم و سریع اتفاق میافتد که نمیتوان «پلهاي» بودن
آن را احساس کرد .مانند خطوط مورب در یک مانیتور که هر چند به صورت پیکسلی و پلهاي رنگآمیزي
صورت گرفته ،اما آنقدر پلهها کوچک هستند که چشم انسان تقریباً پلهاي بودن خط را احساس نخواهد کرد.
 -۰-7افزایش به نرمی در کاربرد صدای آنالوگ ضبط شده
در این کاربرد ،با دانستن سکوت بعدي و محاسبه مدت زمان بین سکوت فعلی و سکوت بعدي ،میتوان به
صورت دوره اي در مدت زمان مشخصی به مرور صدا را افزایش داد .براي مثال اگر بین سکوت فعلی و
سکوت بعدي 22 ،ثانیه فاصله باشد ،میتوان با تقسیم ( 2۸یعنی درصد کاهش صدا) به ( 22یعنی طول گام)،
عدد  ۸.7را به دست آورد و در هر  ۸.7ثانیه یک درصد به حجم صدا افزود.
 -۰-8افزایش به نرمی در کاربرد پخش زنده صدا

http://sox.sourceforge.net/
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در این کاربرد ،با توجه به اینکه محل سکوت بعدي مشخص نیست ،نمیتوان از راهکاري که در کاربرد صداي
آنالوگ ضبط شده معرفی شده است استفاده نمود .شاید بتوان با «پیشبینی سکوت بعدي» راهکاري مانند
راهکار قبل ارائه کرد که البته این موضوع ،خود میتواند یک تحقیق جداگانه باشد ،بنابراین آنرا به فرصتی
دیگر و یا به محققینی دیگر واگذار میکنیم .اما به عنوان یک راهکار ابتدایی میتوان از سکوت بعدي صرف
نظر کرد و در عوض ،از ایده ( 3.2.2یعنی ایده دوم :کاهش در سکوت ،افزایش در  5ثانیه) استفاده نمود با این
تفاوت که زمان ثابت  5ثانیه را تا لحظه شروع به کار براي یافتن سکوت بعدي به تأخیر انداخت؛ به طور
مثال ،پس از تشخیص یک سکوت و کاهش حجم صدا به میزان  2۸درصد ،میتوان حجم صدا را طی مدت
زمان  2۸ثانیه به حالت  1۸۸درصد رسانید و سپس شروع به یافتن سکوت بعدي کرد.
 -۰-1خالصه فصل
دو چالش اصلی در استفاده از ایدهي مطرح شده در این پژوهش ،عبارتند از« :یافتن سکوت بعدي» و «افزایش
به نرمی» .در این فصل پاسخی براي این دو چالش در کاربردهاي مختلف یعنی« :تبدیل متن به گفتار»« ،صداي
آنالوگ ضبط شده» و «پخش زندهي صدا» ارائه نمودیم.
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فصل :4
شبیه سازی و ارزیابی نتایج

 -4-۰مقدمه
در این فصل طرح کلی پژوهش ،جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري مورد بحث قرار گرفته و در ادامه
ابزارهاي اندازهگیري معرفی میشود ،سپس روش گردآوري اطالعات و روش تجزیه و تحلیل ارائه میشود.
هدف اصلی این بود که بررسی شود آیا الگوریتم پیشنهاد شده در این تحقیق به راستی باعث خستگی ذهنی
کمتر و آرامش ذهنی بیشتري در شنوندگان خواهد شد؟
 -4-۲نرم افزار تبدیل متن به گفتار پارسخوان
در این پژوهش ،از نرم افزار «پارسخوان» به عنوان مبدل متن به گفتار استفاده شده است .دلیل اصلی انتخاب
این نرم افزار ،این است که نگارندهي این پژوهش ،خود ،برنامهنویس این نرم افزار بوده است .بنابراین به
روش کار و کدهاي نرم افزار احاطه کامل داشتهایم.

شکل  - 5نماي نرم افزار پارسخوان
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 -4-۰خالصهای از الگوریتم تبدیل متن به گفتار در پارسخوان

۰

 -1متن از کاربر دریافت میشود.
 -2متن از نظر نوع نگارش ،یکدست میشود .به طور مثال« ،ي» (ي عربی همراه با دو نقطه در زیر آن)
و یا «ک» عربی به حالت فارسی تبدیل میشود ،اعداد با نگارشهاي مختلف مثل  1و  1به یک حالت
تبدیل میشوند.
 -3متن با معیار «فاصله» شکسته میشود به کلمات.
 -4کلمات یک به یک بررسی میشوند.
 -5اگر کلمه در دیکشنري پارسخوان موجود بود و تلفظ آن درج شده بود ،تلفظ با معیار «فاصله»
شکسته میشود به «بخش» و سپس فایل صوتی هر بخش ،پخش میشود .مثال :کلمه «آفتابگردان» در
دیکشنري به صورت «ا@ ف^ ت@ ب^ گ aر^ د@ ن^» ثبت شده است .تک تک حروف الفبا
با حرکات مختلف ،نیز ضبط شدهاند .به طور مثال :ف aف eف oف@ ف iف uف^ .در کلمه
آفتابگردان ،فایل مربوط به ف^ پخش میشود.
 -6اگر کلمه در دیکشنري موجود نبود ،بررسیهاي مختلف بر روي آن شروع میشود.
 .aآیا ابتداي آن «می» یا «ب» یا «نمی» یا «نا» یا «ن» است و آیا ادامه کلمه در دیکشنري موجود
است؟ اگر چنین شرایطی بود ،ابتدا فایل صوتی پیشوند و سپس تلفظ کلمه پخش میشود.
مثال :نگو> ن+ aگو
 .bآیا انتهاي کلمه «م»« ،ت»« ،ش»« ،ییم»« ،یید»« ،یند» و پسوندهاي دیگر زبان فارسی است و
باقیمانده کلمه در دیکشنري موجود است؟ اگر چنین شرایطی برقرار بود ،ابتدا تلفظ کلمه
استخراج و پخش میشود و سپس تلفظ پسوند.
 -2اگر در کلمه حروف انگلیسی به کار رفته بود ،پردازشهایی صورت میگیرد تا اعداد ،حروف فارسی
و انگلیسی مختلط در آن ،جدا شود .به طور مثال برنامه باید بتواند B2الف را تلفظ کند.
 -۰اگر کلمه کامالً انگلیسی بود ،توسط  Text To Speechتعبیه شده در ویندوز ،تلفظ میشود.
 -7اگر کلمه ،عدد بود ،توسط الگوریتم تبدیل عدد به حروف ،آن عدد به حروف تبدیل میشود و تلفظ
میشود.
 -1۸پس از بررسیهاي مختلف ،اگر نهایتاً کلمهاي در متن بود که از تمام این الگوریتمها گذشت و تلفظ
دقیق آن یافت نشد ،کلمه شکسته میشود به «حروف» و تکتک حروف با صداي ساکن تلفظ میشود.

1منقول از مستندات پارسخوان
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 -4-4متن انتخابی برای تبدیل به گفتار
براي شبیه سازي ایده ،ابتدا یک متن نسبتاً طوالنی براي تبدیل به گفتار انتخاب شد که فایل صوتی به دست
آمده از نرم افزار پارسخوان براي این متن 3 ،دقیقه و  45ثانیه شد.
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.
متن انتخابی همراه با عالمتگذاري دستی براي افزایش کیفیت خروجی ،به صورت زیر بود:
در انتظارِ سرمایه
روزي شیوانا از نزدیکِ مزرعهاي میگذشت .مردِ میانسالی را دید که کنارِ حوضچه نشسته و غمگین
و افسرده به آن خیره شده است .شیوانا کنارِ مرد نشست و علتِ افسردگیاش را جویا شد .مرد گفت”:
این زمین را از پدرم به ارث گرفتهام .از جوانی آرزو داشتم در این جا ماهی پرورش بدهم .همه چیز
آماده است .فقط نیازمندِ سرمایهاي بودم که این حوضچه را الیروبی و تمیز کنم و فضاي سربستهي
مناسبی براي پرورش و نگهداريِ ماهی ایجاد کنم .این آرزو را از همان ایامِ جوانی داشتم و االن بیش
از ده سال است که هنوز چنین سرمایهاي نصیبم نشده است.
بچههایم در فقر و دست تنگی بزرگ میشوند و آرزوي من براي رسیدن به سرمایهي الزم براي
آمادهسازيِ این حوضِ بزرگ هر روز کم رنگتر و محالتر میشود .اي کاش خالقِ هستی همراهِ این
حوضِ بزرگ به من سرمایهاي هم میداد تا بتوانم از آن ،ثروتِ موردِ نیازِ خانوادهام را بیرون بکشم”.
شیوانا نگاهی به اطراف انداخت و سپس حوضچهي سنگیِ کوچکی را در فاصلهي دور از حوضِ
بزرگ نشان داد و گفت“ :چرا از آنجا شروع نمیکنی؟ هم کوچک و قابل نگهداري است و هم
میتواند دستگرمیِ خوبی براي شروعِ کار باشد”.
مردِ میانسال نگاهی ناامیدانه به شیوانا انداخت و گفت“ :من میخواستم با این حوضِ بزرگ شروع
کنم تا به یک باره به ثروتِ عظیمی برسم و شما آن حوضچهي کوچکِ سنگی را به من پیشنهاد
میکنید .آن را که همان ده سالِ پیش ،خودم به تنهایی میتوانستم راه بیندازم”.
شیوانا سري تکان داد و گفت” :من اگر جاي تو بودم به جاي دست روي دست گذاشتن و حسرت
خوردن الاقل با آن حوضچهي کوچک آرزوي بزرگم را تمرین میکردم تا کمرنگ نشود و از یادم
نرود!”
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مردِ میانسال آهی کشید و نظرِ شیوانا را پذیرفت و به سوي حوضچهي کوچک رفت تا خودش را
سرگرم کند.
چند ماهِ بعد به شیوانا خبر دادند که مردي با یک گاري پر از خرچنگِ خوراکی نزدیکِ مدرسه ایستاده
و میگوید همهي اینها را به رایگان براي مدرسه هدیه آورده است و میخواهد شیوانا را ببیند.
شیوانا نزد مرد رفت و دید او همان مردِ میانسالی است که آرزوي پرورشٍ ماهی را داشت .او را به
داخلِ مدرسه آورد و جویاي حالش شد .مردِ میانسال گفت“ :شما گفتید که اگر جاي من بودید اول
از حوضچهي سنگی شروع میکردید .من هم تصمیم گرفتم چنین کنم .وقتی به سراغِ حوضچهي
سنگی رفتم متوجه شدم که آبی که حوضچه را پر میکند از چشمهاي زیر زمینی و متفاوت میآید و
امالحِ آن براي پرورشِ ماهی اصالً مناسب نیست اما براي پرورشِ میگو عالی است .به همین دلیل
بالفاصله همان حوضچهي کوچک را راه انداختم و در عرضِ چند ماه به ثروتِ زیادي رسیدم .اي
کاش همان ده سالِ پیش همین کار را میکردم و این قدر به خود و خانوادهام سختی نمیدادم”.
شیوانا تبسمی کرد و گفت” :حال میخواهی چه کنی؟” مرد گفت“ :ثروتِ حاصل از این حوضچهي
سنگی و پرورشِ میگو تمام خانوادهي مرا کفایت میکند .میخواهم از این به بعد در راحتی و آسایش
به پرورشِ میگو در حوضچهي سنگیِ کوچک بپردازم ”.شیوانا تبسمی کرد و گفت“ :من اگر جاي تو
بودم با سرمایهاي که اکنون به دست آوردهام به سراغِ حوضِ بزرگ میرفتم و در آن پرورشِ ماهی را
هم شروع میکردم .مردمِ این دهکده و دهکدههاي اطراف به ماهی نیاز دارند و حوضِ بزرگِ تو
میتواند بسیاري را از گرسنگی نجات دهد”.
 -4-5روش شبیهسازی ایدهی این پژوهش بر روی خروجی پارسخوان
براي انجام آزمایشات نیاز داشتیم که ایدهي مطرح شده در این پژوهش را بر روي یک فایل صوتی خروجی
گرفته شده از یک مبدل متن به گفتار اعمال کنیم و سپس نتیجه را تجزیه و تحلیل نماییم .براي شبیهسازي از
نرم افزار  Corel Video Studioجهت یافتن سکوتها و کاهش حجم صدا و افزایش صدا به نرمی ،استفاده
شد.
این نرم افزار جهت انجام تدوین صدا و تصویر کاربرد دارد.
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شکل  - 6نماي نرم افزار Corel Video St udio

 -4-6روش اول اندازهگیری :استفاده از دستگاه EEG
 -4-6-۰تأثیرات صدا بر روی مغز انسان و احساس تأثیرات با دستگاه

EEG

انسان به طور دائم در معرض صداهاي مختلف قرار دارد .تأثیر بعضی از این صداها ،گذراست ولی بعضی
دیگر ،عمیقاً ما را تحت تأثیر قرار میدهند .معموالً صداي بلند ،تأثیري عمیقتر بر روي انسان میگذارد .براي
بررسی تأثیرات صدا بر روي مغز انسان باید با روش کار مغز آشنا شویم ]:[8
مغز انسان از میلیاردها سلول به نام «نورون» تشکیل شده است که (مانند دیگر سلولهاي بدن) از الکتریسیته
براي ارتباط با یکدیگر استفاده میکنند .همانطور که میشود حدس زد ،وقتی این میلیونها نورون به یک باره
با هم سیگنال ارسال میکنند ،یک فعالیت الکتریکی عظیمی را در مغز شاهد خواهیم بود و این فعالیت میتواند
توسط تجهیزات پزشکی مانند  EEGکه میزان الکتریسیته در بخشهاي مختلف جمجمه را اندازه میگیرد،
اندازهگیري شود.
وقتی فعالیت الکتریکی مغز ،توسط  EEGبه شکل گراف در آید ،به آن «الگوي امواج مغز» 1گفته میشود .کلمه
«موج» به خاطر شکل سیکلمانند آن (دقیقاً مشابه شکل موج در طبیعت) استفاده شده است.

brainwave pattern
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الگوهاي امواج مغز به چهار دسته تقسیم میشوند:
( Betaبین  14تا  3۸هرتز):
حالتهاي تمرکز ،تحریک ،هوشیاري ،ادراک
سطوح باالتر از  3۸هرتز ،مربوط هستند به نگرانی ،مریضی ،احساس دوري ،جنگ یا پرواز
( Alphaبین  ۰تا  13.7هرتز)
حالتهاي آرامش ،یادگیري فوقالعاده ،تمرکز آرام ،از خود بیخود شدن سبک ،افزایش تولید سروتونین،
پیشخواب ،خوابآلودگی بعد از بیداري ،عبادت ،شروع دسترسی به ذهن ناخودآگاه
( Thetaبین  4تا  2.7هرتز)
خواب توأم با رؤیا (خواب  ،1)REMافزایش تولید کاتکول آمینها (که براي یادگیري و حفظیات ،حیاتی
هستند) ،افزایش خالقیت ،تجربیات احساسی ،تغییر بالقوه در رفتار ،افزایش ماندگاري آموختهها ،تصورات
خوابآور ،از خود بیخود شدن ،مدیتیشن عمیق ،دسترسی به ذهن ناخودآگاه
( Deltaبین  ۸.1تا  3.7هرتز)
خواب بدون رؤیا ،انتشار هورمون رشد انسان ،حالت غیرفیزیکی عمیق شبیه به بیهوشی ،کاهش آگاهی بدن،
دسترسی به ذهن ناخودآگاه و «ناخودآگاه جمعی» ،بیشترین ورودي به مغز وقتی با هولوسینک القا شده است.

1حركت سریع چشم در خواب ( )REMششمين مرحله از خواب كه در آن بدن در حالت خواب عميق به سر مي برد ولي واكنش مغز در حالت بيداري
است .مرحلهاي است در خواب كه مشخصه آن حركات سریع چشم است .اكثر رؤیاها در این مرحله از خواب روي ميدهند( .ویكيپدیا)
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شکل  -2انواع گراف مغز – منبع[8] :

اکثر انسانها در بخش عمدهاي از زندگیشان در حالت امواج مغزي بتا زندگی میکنند؛ یعنی تحریک شده،
هوشیار ،متمرکز البته با کمی استرس.
وقتی بسامد امواج مغز از بتا به آلفا کاهش مییابد ،انسان در حالت ایدهآل براي یادگیري اطالعات جدید،
انجام کارهاي سختتر ،یادگیري زبانهاي جدید ،تحلیل مسائل و موقعیتهاي پیچیده قرار میگیرد و حتی
توانایی انجام ورزشهایی را که روانشناسان آنرا «قلمرو» مینامند  -و آن ،حالت تمرکز و کارایی عالی در
مسابقه و ورزش کشتی است  -خواهد داشت .بخشی از این به خاطر این است که کاهش فعالیت الکتریکی
در مغز میتواند منجر به کاهش شدید مواد شیمیایی مربوط به احساسِ خوب مثل اندروفین ،نوراپینفرین،
دوپامین شود.
بنابراین ،وقتی انسان براي مثال ،مدیتیشن انجام میدهد ،روي یک چیز متمرکز میشود ،حاال چه یک شعله
شمع باشد و یا دم و بازدم نفسهایش و یا یک مانترا و یا یک دعا .وقتی به این صورت متمرکز میشود،
الگوي الکتریکی در مغز او آهسته میشود و احساس آرامش میکند و میدان امواج مغز او در رِنج امواج آلفا
ثابت میشود.
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میتوان به این نتیجه رسید که الزم نیست انسان یک راهبِ ماهر باشد یا آخر هفتهها مدیتیشن انجام دهد تا
به حالت آرامشی آلفا دست یابد ،در عوض میتواند از مفهومی به نام «شگرفی امواج مغز» 1استفاده کند تا
تأثیرات مشابهی را به دست آورد.
«شگرفی امواج مغز» به هر روشی اطالق می شود که باعث شود بسامدهاي امواج مغز انسان به بسامد خاصی
کاهش یابد .این مفهوم بر اساس این نظریه است که مغز انسان تمایل دارد که بسامد  EEGغالب خود را به
سمت «بسامد محرک خارجی غالب»( 2مانند موسیقی یا صدا) تغییر دهد[27] .
بسامدهاي صوتی که معموالً در «شگرفی امواج مغز» استفاده میشود« ،ضربان دو گوشی» 3نامیده میشود.
روش کار این صداها به این صورت است که دو صدا که در بسامد نزدیک به هم هستند یک بسامد ضربهاي
به اندازه تفاوت دو بسامد ایجاد میکنند .براي مثال ،یک صدا با بسامد  475هرتز و یک صدا با بسامد 5۸5
هرتز یک ضربهي  1۸هرتزي ایجاد میکنند که تقریباً در رنج امواج مغزي آلفا قرار دارد.

شکل  - ۰ضربان دو گوشی – منبع[8] :

صدا تمام مدت روي ترشح هورمونهاي بدن انسان ،همچنین نفس کشیدن ،ضربان قلب و امواج مغزي اثر
میگذارد [28] .دانشمندان معتقدند صدا به چهار صورتِ اساسی روي انسان اثر میگذارد:

1

brainwave entrainment
dominant external stimulus
3
binaural beats
2
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 -1به صورت فیزیولوژیکی :به طور مثال ،با شنیدن صداي زنگ ساعت بلند یک افزایش کورتیزول،1
همان هورمون ستیز  /گریز ،در انسان ایجاد میشود .فقط صداهاي ناهنجار نیستند که این اثر را دارند.
به طور مثال ،بسامد صداي امواج دریا تقریباْ  12چرخه در دقیقه است .براي خیلیها این صدا،
آرامشبخش است ،و جالب است که  12چرخه در دقیقه تقریباْ فرکانس نفس کشیدن انسان در زمان
خوابیدن است .یعنی انسان احساس میکند که در حال استراحت است و استرسی ندارد ،و یا در
تعطیالت به سر میبرد.
 -2به صورت روانی :موسیقی قويترین نوع از صدا است که روي احساسات انسان اثر میگذارد .به طور
مثال برخی موسیقیها انسان را غمگین میکنند و برخی شاد .البته موسیقی تنها صدایی نیست که روي
احساسات انسان اثر میگذارد .صداهاي طبیعی هم همین اثر را دارند .براي مثال آواز پرندگان براي
بیشتر مردم اطمینانبخش است .چرا که در طول صدها هزار سال ،انسان یاد گرفته است که زمانی که
پرندگان میخوانند ،همه چیز امن است و زمانی که نمیخوانند باید نگران شد.
 -3به صورت ادراکی :همه ما متوجه صحبتهاي دو نفر که به طور هم زمان صحبت میکنند نمیشویم.
انسان براي پردازش ورودي صدا ،پهناي باند خیلی کمی دارد براي همین صدایی مثل سر و صدا در
دفتر کار راندمان او را به شدت کاهش میدهد.
 -4به صورت رفتاري :با توجه به آن همه تأثیراتی که در باال بیان شد ،اگر رفتار انسان تغییر نکند ،چیز
عجیبی خواهد بود .براي مثال میتوان به راحتی حدس زد که رانندهاي که در ماشین خود آهنگ تکنو
گوش میکند ،بعید است که با سرعت عادي  4۸کیلومتر در ساعت رانندگی کند!
در مجموع ،انسان از صداي ناهنجار دور میشود و به صداهاي خوشایند نزدیک و این تنها چیزي نیست که
صداهاي ناهنجار به آن آسیب میرساند! بر اساس تحقیقات ،بیشتر صداهاي فروشگاههاي خرده فروشی،
نامناسب ،تصادفی و حتی خصومت آمیز محسوب میشوند و اثر باور نکردنی روي فروش دارند .برخی
فروشگاهها  3۸درصد از فروش خود را با خارج شدن سریع مشتريها از مغازه یا حتی برگشتن آنها از مقابل
در فروشگاه ،از دست میدهند.
این نکات و گرافها میتواند معیار خوبی براي این تحقیق به حساب آید .با بررسی گراف  EEGافرادِ مورد
آزمایش در حین شنیدن صداي تولید شده با الگوریتم ما ،میتوان به این نتیجه رسید که مغز فرد در چه حالتی
قرار گرفته است

cortisol
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 -4-6-۲نوار مغز چیست؟
نوار مغز یا ثبت فعالیت الکترونیکی مغز انسان و بررسی الگوي امواج مغزي میتواند براي ارزیابی کارکرد مغز
در بعضی از بیماريها مورد استفاده قرار گیرد .الکترودهاي فلزي بر روي نقاط متفاوت پوست سر قرار گرفته
و امواج مغزي را دریافت میکنند .یک ماشین پلیگراف (چند ثبتی) کار ثبت امواج را بر روي کاغذ انجام
میدهد و البته در بعضی موارد اطالعات به یک کامپیوتر منتقل شده و بر روي صفحه نمایشگر نشان داده
میشود .به طور متوسط انجام یک نوار مغز حدود  45دقیقه طول میکشد (بین  3۸تا  7۸دقیقه) .امروزه انواعی
از دستگاههاي ثبت نوار مغز تولید شده است که بیمار به راحتی میتواند به اطراف حرکت کرده و فعالیتهاي
عادي روزانه خود را انجام دهد در حالی که دستگاه مشغول ضبط امواج مغز وي است[29] .
نوار مغز براي چه مقاصدي درخواست میشود؟
نوار مغز براي ارزیابی بیماران مبتال به تشنج ،گیجی و کاهش سطح هوشیاري ،ضربه سر و دیگر شرایطی که
ممکن است ،به علت اختالل در کارکرد مغز ایجاد شوند ،درخواست میگردد .همچنین این وسیله براي کمک
به تشخیص بعضی از بیماريهاي مغزي که باعث بدتر شدن کارکرد روانی فرد (مثل بیماري فراموشی یا
نسیان) و یا اختالل کارکرد مغزي او میشوند مفید میباشد .همچنین گاهی در بیماريهاي کلیوي و یا کبدي
شدید نیز که باعث اختالل کارکردمغزي (آنسفالوپاتی) میشوند ،میتوان از این وسیله استفاده کرد .گاهی نیز
براي تائید تشخیص شرایطی مثل مرگ مغزي ،از نوار مغز استفاده میشود .محققان اعصاب و روان نیز گاهی
از نوار مغز براي اتخاذ تصمیمات خود کمک میگیرند.
آمادگی و شرایط الزم براي انجام نوار مغز
در بسیاري از موارد براي انجام نوار مغز هیچگونه آمادگی نیاز نمیباشد ولی گاهی براي انجام ( EEGنوار
مغز) پزشک توصیه میکند که فرد خود را محدود کرده و در شرایط کم خوابی براي انجام تست مراجعه کند.
این حالت که بیشتر در مبتالیان به بیماري صرع و گاهی در سایر اختالالت توصیه میشود ،باعث میگردد که
اختالل بطور واضحتري در نوار مغزي خود را نشان دهد.
نوار مغز یا الکتروانسفالوگرام چگونه صورت میگیرد؟
فرد در حالی که نشسته و یا بر روي تخت خوابیده است ،تکنسین الکترودهاي کوچکی را به سر او وصل
میکند .گرچه براي انجام این تست نیازي نیست سر تراشیده شود ولی باید سر کامالً تمیز بوده و محلی که
الکترود قرار میگیرد باید از هرگونه چربی اضافه پاک باشد .ممکن است از ژل مخصوﺹ در محل اتصال
الکترود استفاده شود تا امواج مغزي به راحتی بتوانند توسط آنها دریافت شوند.
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پس از دریافت امواج توسط الکترودها آنها به ماشین پلیگراف فرستاده شده و بر روي کاغذ ثبت میشوند.
در هنگام انجام نوار مغز تکنسین ممکن است از بیمار بخواهد چشمهاي خود را باز و یا بسته کند و یا اینکه
به سرعت نفس بکشد و یا تنفس عمیق انجام دهد .گاهی فرد در مقابل نور درخشان و چشمک زن قرار
میگیرد .در موارد خاﺹ نیز انجام نوار مغز حتی پس از به خواب رفتن بیمار ادامه مییابد.
آیا انجام نوار مغز براي انسان خطر دارد؟
این آزمایش ،کامالً ایمن بوده و فقط گاهی در افراد مبتال به صرع در اثر تحریک مغز (مثالً در اثر نور درخشان
و چشمک زن و یا تنفسهاي عمیق و سریع) میتواند باعث تشنج شود.
 -4-6-۰توصیف روال انجام آزمایش
در اولین گام با استفاده از دستگاه  EEG1به ثبت واکنشهاي مغز انسان در هنگام شنیدن یک متن تبدیل شده
به گفتار ،در دو حالت مختلف؛ یک بار در حالت معمولی و بدون اعمال ایدهي مطرح شده در این پژوهش و
بار دوم پس از اعمال ایدهمان پرداختیم.

شکل  -9یکی از سوژههاي آزمایش EEG

در این آزمایش یک نوجوان  ۰ساله انتخاب شد تا مطمئن باشیم که حواس او به طور کامل به داستان متوجه
است .استفاده از یک بزرگسال میتوانست این ریسک را به همراه داشته باشد که درگیريهاي ذهنی وي باعث
تغییر گراف  EEGگردد.

ElectroEncephaloGram
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ابتدا صداي اول (بدون اعمال ایده) توسط هدفونهایی که به لپتاپ متصل بود ،براي سوژه پخش شد .دلیل
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.
بالفاصله بعد از اتمام کلیپ اول ،کلیپ دوم که ایدهي این پژوهش بر روي آن اعمال شده بود ،پخش شد.
در پایان 63 ،صفحه نوار مغز به دست آمد که  31صفحه مربوط به کلیپ اول 1 ،صفحه مربوط به وقفهاي که
تا پخش کلیپ دوم ایجاد شد و  31صفحه مربوط به کلیپ دوم بود.
ما  45ثانیهي آخر از هر دو کلیپ را جدا کرده و در نرم افزار فتوشاپ بر روي یکدیگر قرار دادیم.
یک نمونهي  ۰ثانیهاي از کلیپ اول:

شکل  - 1۸بخشی از گراف  EEGمربوط به کلیپ اول

یک نمونهي  ۰ثانیهاي از کلیپ دوم:
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شکل  - 11بخشی از گراف  EEGمربوط به کلیپ دوم

 -4-7نتیجه اندازهگیری
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
نوار مغزهاي  EEGوجود ندارد و نیاز به دستگاههاي بسیار حساستر و دقیقتر است که در دسترس همگان
نیست.
بنابراین تصمیم گرفتیم به روش دیگري به بررسی ایدهمان بپردازیم.
 -4-8روش دوم اندازهگیری :نظرسنجی
در این مرحله ،یک نظرسنجی تحت وب طراحی کردیم که در آن کلیپها براي شرکت کنندگان در نظرسنجی
پخش میشد و سپس از افراد خواسته میشد که کلیپی که بهتر تشخیص میدهند را انتخاب کنند و دلیل
انتخاب خود را توضیح دهند.
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شکل  - 12نمایی از صفحه نظرسنجی آنالین

براي رفع هر گونه ابهام ،در نظرسنجی ،در مورد الگوریتم خود توضیحی ندادیم .یعنی گفته نشد که کلیپ دوم
چه بهبودي نسبت به اولی داشته .حتی توضیح ندادیم که کدام کلیپ از نگاه ما بهتر است و حتی براي اینکه
کاربر در ذهن خود تصور نکند که البد کلیپ دوم بهبود یافته است و آنرا انتخاب کند ،اینطور القا کردیم که
جایگاه کلیپها رندوم است اما در عمل کلیپ معمولی را ابتدا پخش کردیم و کلیپ بهبود یافته را در جایگاه
دوم.
از کاربران خواسته شد که در صورت امکان از هدفون براي شنیدن کلیپها استفاده کنند.
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براي اینکه از تقلب و پاسخهاي غیرمعتبر جلوگیري شود ،مدت زمان حضور کاربر در صفحه اندازهگیري شد
و پاسخهایی که مدت حضور آنها کمتر از مجموع زمان دو کلیپ بود ،حذف گردید .همچنین ،مشخصات
سیستم و آي.پی هر کاربر نیز ثبت شد و مواردي که احتمال داده شد که یک کاربر به صورت تکراري و با
نامهاي مختلف در نظرسنجی شرکت کرده حذف گردید.
مواردي که کامالً مشخص بود که معتبر نیست؛ مانند کاربري که به خاطر سرعت کم اینترنت و بافر کردن
صدا ،دلیل خود را قطع و وصلی کمتر ذکر کرده بود ،حذف گردید.
 -4-1نتیجه اندازهگیری به روش نظرسنجی
از مجموع  22نظر 53 ،نظر معتبر شناخته شد و تحلیل بر روي آنها با استفاده از نرم افزار اکسل 1شروع شد.
بر این اساس ،درصد افرادي که کلیپ اول یعنی کلیپ بدون اعمال ایده را انتخاب کردهاند نسبت به کسانی
که کلیپ دوم یعنی کلیپ پس از اعمال ایده را انتخاب کردهاند ،در نمودار زیر مشخص است:

نمودار انتخاب صدای برتر

26%
74%

کلیپ دوم

کلیپ اول

همانطور که مشخص است ،به طور شگفتآوري 24 ،درصد شرکتکنندگان ،کلیپ دوم را ترجیح دادهاند.
برخی از دالیل که در نظرات ثبت شده است ،کامالً مشخص میکند که ایده این پژوهش به خوبی توانسته
باعث بهبود صداي تبدیل شده از متن شود؛ به طور مثال:
 مهدي ،دانشجو 17 ،ساله گفته است:Microsoft Excel
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 oکلیپ دوم مکث دارد و باعث میشه گوش رو اذیت ندهد.حرف زدن گوینده یکنواخت نیست
ومیشه تمرکز کرد.و قشنک میشه حرف گوینده رو فهمید.
 حسن ،دانشجو 2۸ ،ساله: oتا جایی که من به این دو کلیپ گوش کردم.کلیپ اول خیلی خسته کننده بود چون نمیشد
درست فهمید که چه میگوید ولی صداي دومی یکم پایین تر بود و قابل تحمل
 سید حسین ،کارمند 36 ،ساله: oبا سالم وخسته نباشید
کلیپ دوم از نطر اینجانب بهتر و ارامش در صحبت بیشتر بود و طبیعی به نظر می رسید هر
چند که تفاوت زیادي دیده نشد وان تفاوت کم بود ولی خوب کلمات بهتر ادا می شد در
کلیپ دوم با تشکر
 فاطمه ،دانشجو 24 ،ساله: oبا سالم و خسته نباشید بابته ارائه کلیپ ها.من کلیپ دوم را پسندیدم چون متن ادبی بود باید
بین جمالت مکسی صورت میگرفت تا زیبایی متن مشخص میشد.این مکث که در کلیپ
دوم وجود داشت به زیبایی متن اضافه میکرد.
 محمد رضا ،کارمند 32 ،ساله نظر جالبی دارد که نکات جالبی را مشخص میکند: oبا سالم .من هر دو را گوش دادم ولی کلیپ اول خسته کننده بود انگار فقط قراره این متن
رو تند تند بخونه و تمام بشه ولی کلیپ دوم با آرامش خاصی و مکث الزم زمانی که جمله
تمام میشود وجود دارد که عجله نکردن روي تمام کردن متن این نوع بیان را شیوا تر و
متناسب با نوع ادبی متن قرار داده است.
 سید بهزاد ،دانشجو 24 ،ساله معایب کلیپ اول را اینطور بیان میکند:-1 oبه نظر من در کلیپ اول سرعت گفتگو باال بود
-2انعکاس صدا زیاد بود و برخی از جمله ها قابل فهم نبود
-3هنوز جمله قبلی تمام نشده بود جمله ي بعدي شروع می شد
 مریم ،دانشآموز 12 ،ساله: oکلیپ دوم آرامشش حد اقل بیشتر بود .
 مینا ،دانشجو 22 ،ساله گفته است: oبه نظر من کلیپ دوم واضح تر بود و با شنیدن اون ذهن خسته نمیشه و اعصاب کمتر آشفته
میشه!
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 وحید ،دانشجو 2۰ ،ساله ،همان نظري را دارد که ما در مورد بسیاري از مبدلهاي متن به گفتار داریم: oدر کلیپ اول احساس کردم کسی دنبال این بنده خدا میکرد و تندتر میخواند؛ ولی در کلیپ
دوم تقریبا این احساس کمتر بود.
 نگارنده :این نظر و نظرات مشابه زمانی جالب میشود که بدانیم ما در کلیپ دوم،
سرعت تلفظ را هرگز تغییر ندادیم!
در مقابل ،کسانی که کلیپ اول را انتخاب کردهاند ،نظراتی شبیه به این نظرات داشتهاند:
 امید ،فوق دیپلم 1۰ ،ساله گفته است: oاولین و مهم ترین به نظر من باید گویا بودن صدا باشد تا کاربر بفهمد جه میگوید! در کلیپ
دوم اینگونه نیست! کلیپ اول گویا تر است به نظر من حیاتی ترین موضوع گویا بودن صدا
است…
 عباس 3۸ ،ساله: oدرک آن راحت تر است و قابل فهم تر است
 محمد ،کارمند 43 ،ساله ظاهراً متوجه کم و زیاد شدن صدا شده است و از موضوع راضی نبوده است:-1 oتن صداي کلیپ دوم کم و زیاد میشد-2 .کلیپ دوم بازگشت صدا داشت .
 فهیمه 23 ،ساله: oبه نظر من کلیپ اول واضح تر بود کمتر باید توجه می کردي مطالب راحت تر شنیده میشد.
-4-۰۳

خالصه فصل

در این فصل با دو ابزاري که در اختیار داشتیم؛ یعنی استفاده از دستگاه  EEGو نظرسنجی آنالین ،به بررسی
ایدهمان پرداختیم .هر چند به خاطر عدم وجود امکانات و متخصصین مورد نیاز ،امکان اثبات ایدهمان از طریق
روش اول را نداشتیم اما به خوبی واقف بودیم که «نظرسنجی» یکی از پایههاي تصمیمگیري در علوم مختلف
بوده است .بنابراین با اعمال ایدهمان بر روي یک صداي تبدیل شده از روي متن ،و پخش آن در کنار صداي
خام براي حدود  ۰۸نفر از کاربران با جنسیت و سنین مختلف ،اقدام به برگزاري یک نظرسنجی نمودیم و در
نهایت با تحلیل آمار ،این روش توانست به خوبی ایدهمان را اثبات نماید 24 .درصد از شرکت کنندگان با ما
موافق بودند و فایل صوتی بهبود یافته را قابل تحملتر دانستند.
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فصل :5
نتیجهگیری و پیشنهادات

 -5-۰نتیجهگیری
گفتار از ابزارهاي اولیهي انسانها براي برقراري ارتباط به شمار میرود .تبدیل متن به گفتار و یا سنتز گفتار
به معناي تولید خودکار شکل موج سیگنال گفتار است و در طول دهههاي اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته
است .به طوريکه سیستمهاي بسیاري در این زمینه تولید شده است .به همان میزان ،ضرورت تولید یک
صداي قابل قبول و قابل تحمل نیز افزایش یافته است .تجربه نشان میدهد که کاربران هر چند در ابتدا از کار
با نرم افزارهاي تبدیل متن به گفتار استقبال میکنند و تا حدودي ذوقزده میشوند اما به خاطر عدم شباهت
گفتار مصنوعی به گفتار طبیعی و از آن مهمتر ،خستگی ذهنی آنها در هنگام شنیدن گفتار مصنوعی به ویژه
در متون طوالنی مدت ،به مرور رغبت خود را براي استفاده از چنین نرم افزارهایی از دست داده و ترجیح
میدهند زحمت و هزینههاي خواندن متون با چشم و یا ضبط صداي طبیعی را قبول نمایند.
پژوهشِ حاضر تالشی بود در جهت کاهش نواقص صداي ماشینی و در نتیجه ،افزایش رغبت کاربران براي
استفاده از نرم افزارهاي مبدل متن به گفتار.
ایدهي مطرح شده در پژوهش ،از تحلیل رفتار روزانه انسانها شکل گرفت .به طور مثال ،انسانها پس از
شنیدن طوالنی مدت صداي یکنواخت مجري اخبار ،ترجیح میدهند کمی حجم صداي تلویزیون را کاهش
دهند و سپس ناخواسته پس از مدتی حجم صدا را افزایش میدهند و این روال چندین بار ممکن است تکرار
شود .ما قصد داشتیم در این پژوهش ثابت کنیم که این رفتار ناخودآگاه میتواند در نرم افزارهاي پخش صدا
و یا نرم افزارهاي تبدیل متن به صدا به صورت آگاهانه انجام شود و نیازي نباشد که کاربر خود اقدام به
کاهش و افزایش صدا نماید.
بر اساس آنچه در فصول گذشته آمد ،میتوان به این نتیجه رسید که ایدهي مطرح شده در این پژوهش ،یعنی
کاهش حجم صدا در سکوت و افزایش حجم صدا به نرمی ،میتواند تا حد زیادي از خستگی ذهنی کاربر بر
اثر شنیدن طوالنی مدت صداي یکنواخت به ویژه صداي یکنواخت تولید شده در نرم افزارهاي تبدیل متن به
گفتار ،بکاهد.
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این ایده پژوهش میتواند در کاربردهاي بسیاري مورد استفاده قرار گیرد .میتوان روزي را تصور کرد که یک
نرم افزار مبدل متن به گفتار بتواند بدون ایجاد خستگی ذهنی اقدام به خواندن مقاالت و داستانهاي طوالنی
براي مخاطبان کند ،از تأثیر منفی صداي یکنواخت مجري اخبار در رادیو و تلویزیون کاسته شود ،در نرم
افزارهاي پخش صدا دکمهاي تعبیه گردد که کاربران به محض مواجه شدن با یک سخنرانی یکنواخت ،با فعال
کردن آن دکمه ،صداي سخنران را قابلتحملتر کنند و دهها کاربرد دیگر.
هر چند میشد با در اختیار داشتن دستگاههاي نوار مغز دقیقتر ،این ایده را به روشی قابل دفاعتر اثبات نمود
اما نتایج نظرسنجی بر روي بیش از  2۸نفر نشان داد که قریب به سه چهارم افراد شرکت کننده صداي بهبود
یافته با الگوریتم مطرح شده در این پژوهش را به عنوان صداي قابل تحملتر نسبت به حالت عادي (بدون
بهبود) انتخاب کردند و این نشان از تأثیر مثبت الگوریتم ما بر روي صداها و نتیجهبخش بودن پژوهش دارد.
 -5-۲پیشنهادات
انتظار میرود طراحان نرم افزارهاي تبدیل متن به گفتار با جدي گرفتن مشکل مطرح شده در این پژوهش ،بر
اساس ایدههاي مطرح شده ،اقدام به بهبود کارایی نرم افزار خود کنند .همچنین طراحان نرم افزارهاي پخش
کننده صدا و ویدئو نیز در این راه بکوشند.
و اما دانشجویان و پژوهشگران میتوانند به تحقیق بر روي ابهامات اشاره شده در این پژوهش بپردازند.
 -5-۲-۰تخمین سکوت بعد
یکی از موضوعاتی که در حین انجام این پژوهش بدان نیاز بود و میتواند یک موضوع بسیار جالب براي
پژوهشهاي بعدي باشد ،تخمین سکوت بعدي در یک مکالمه زنده است .در صورتی که بتوان الگوریتمی
براي این ابهام کشف کرد ،میتوان از آن حتی در نوبتدهی در الگوریتمهایی مانند  1 SDMدر شبکههاي
سوئیچینگ بستهاي استفاده کرد .به طور مثال میتوان با تشخیص سکوت ،به محض سکوت ،نوبت استفاده از
کانال را هر چه سریعتر به مشترک دیگر واگذار کرد .عالوه بر این ،نتیجه آن پژوهش میتواند در ایدهي مطرح
شده در پژوهش حاضر نیز مفید فایده باشد.
 -5-۲-۲آثار القائات قبل از شنیدن یک صدا بر روی شنوندگان آن صدا
یکی از نکات جالب در این پژوهش ،این بود که بسیاري از افرادي که در نظرسنجی ،هر دو کلیپ را شنیده
بودند ،بر اثر القائاتی که قبل از شنیدن کلیپها و با خواندن متن موجود در باالي کلیپها در صفحه نظرسنجی،
Statisticstical Division Multiplexing
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در ذهنشان ایجاد شده بود ،در کلیپها چیزهایی احساس کردند که ما واقعاً آن تغییرات را اعمال نکرده بودیم!
به طور مثال :یکی از افراد احساس کرده بود که کلیپ دوم مکث بیشتري نسبت به کلیپ اول دارد و یا یکی
دیگر احساس کرده بود که در کلیپ دوم سرعت خواندن متن کمتر است در حالی که تنها تفاوت کلیپ دوم،
کاهش صدا در سکوت و افزایش آن به نرمی بود .بنابراین ،این موضوع که القائات قبل از نظرسنجیها چه
تأثیري در نتیجه نظرسنجی دارد ،میتواند یک موضوع بسیار جالب براي پژوهشهاي بعدي باشد.
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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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