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 هدیکچ

 .تسا نآ دوبهب و یلصا لانگیس زا هتساوخان زیون شهاک ای فذح ،یتوص ياهلانگیس شزادرپ رد مهم تاعوضوم زا یکی

 رب زیون ندش هفاضا هجیتن رد و هدش طبض لانگیس رد یطخریغ ياهجاجوعا داجیا ثعاب دناوتیم ،نفورکیم یکیزیف راتخاس

 تسا یلانگیس ینعم هب هک هدوب هتخاسدوخ زیون ،نفورکیم تیفیک نییعت رد مهم ياهرتماراپ زا یکی .دوش یلصا لانگیس يور

 ،هدش طبض لانگیس کی یسناکرف فیط یسررب زا هدافتسا اب هلاقم نیا رد .دنکیم دیلوت دوخ زا توکس نامز رد نفورکیم هک

 و یسناکرف رتلیف قیفلت زا هدافتسا اب نآ يزاس ناربج و لانگیس سناکرف و هنماد يازا هب جاجوعا يوگلا ییاسانش رد یعس

 یبصع هکبش شزومآ رد هک تسا نیا نیشیپ ياهشور هب تبسن يداهنشیپ شور يرترب  .ددرگیم یعونصم یبصع هکبش

 نآ زا و هدید شزومآ یبصع هکبش ،نآ رد دوجوم زیون و لانگیس توکس شخب ییاسانش اب و هدوبن زیمت لانگیس هب يزاین

 لانگیس تبسن ،يدورو لانگیس هب زیون زا یصخشم ریداقم لامعا يازا هب ،يداهنشیپ شور یبایزرا روظنم هب  .دوشیم هدافتسا

 .تسا رادروخرب یبوخ رایسب تیفیک زا نیشیپ ياهشور اب هسیاقم رد هک تسا هدش يریگهزادنا یجورخ رد زیون هب

  .یعاعش هیاپ عبات یبصع هکبش ؛نفورکیم هتخاسدوخ زیون ؛نفورکیم شاشتغا فذح :يدیلک تاملک

 همدقم -1

 و  ،یتوص ياهلانگیس گنیدک ،یطابترا ياهمتسیس رد لاثم ناونع هب( یتوص ياهلانگیس شزادرپ رد مهم تاعوضوم زا یکی
  دوریم راظتنا ،دوشیم هدافتسا نوفورکیم زا هک ینامز .تسا نآ دوبهب و یلصا لانگیس زا هتساوخان زیون فذح و شهاک )توص صیخشت

 یطخریغ ياهجاجوعا داجیا ثعاب دناوتیم دوخ ،نفورکیم یکیزیف راتخاس اما دشاب زیون هنوگره زا يراع لانگیس  ،لآ هدیا تلاح رد هک

  .دوش یلصا لانگیس يور رب زیون ندش هفاضا هجیتن رد و هدش طبض لانگیس رد

 نامز رد نفورکیم هک تسا یلانگیس ینعم هب هک هدوب هتخاسدوخ زیون ،نفورکیم تیفیک نییعت رد مهم ياهرتماراپ زا یکی
 نفورکیم رگا هک تسا ینعم نیا هب ،دشاب لبیسد 20نفورکیم هتخاسدوخ زیون رتماراپ رگا لاثم يارب .[1]دنکیم دیلوت دوخ زا توکس
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 دیفس زیون هب هیبش رایسب زیون نیا .دش دهاوخ هریخذ لبیسد 20 تدش اب یتوص لانگیس کی ،دریگ رارق تکاس ًالماک طیحم کی رد

  .دش دهاوخ لانگیس رد اوه يادص هب هیبش ییادص ندش هدینش هب رجنم هک تسا

 نیا هب دراد لانگیس رد راتفگ صیخشت هلئسم هب يدایز تهابش نفورکیم یلخاد راتخاس زا یشان جاجوعا عوقو صیخشت هلئسم

 و یسناکرف فیط جارختسا ،لانگیس يدنبهرجنپ قیرط زا ودره ،راتفگ صیخشت هلئسم دننامه لانگیس رد جاجوعا صیخشت هک لیلد

 ،راتفگ صیخشت رد هک تسا نیا دوجوم توافت اهنت .دوشیم هدافتسا عوضوم ود ره رد یهباشم ياهشور زا و تسا نکمم نآ هسیاقم

 طبض هک ییاهسناکرف فیط هنماد ،جاجوعا حیحصت رد یلو دوشیم يرادهگن و هدش هداد صیخشت راتفگ هب طوبرم ياهسناکرف فیط

 هک دوشیم هدیمان راتفگ يزاسراکشآ ،هنیمزسپ يادص ای توکس زا تبحص لانگیس کی يزاسادج دنیآرف .دنوشیم حیحصت دناهدش
 زا يرایسب شزادرپ شیپ هلحرم رد یمهم شقن و دوریم راکهب زیون و راتفگ ياهسالک هب يرادینش لانگیس يدنبهتسد يارب
 .دراد یطابترا ياهمتسیس

 یبوخ هب دنناوتب دیاب لانگیس زا یجارختسا ياهیگژیو .تسا لانگیس یسانشزاب دنیآرف رد یمهم هلحرم ،یگژیو جارختسا 

 اب هک دنتسه )MFCC( 1مورتسپکلم بیارض ،يراتفگ ياهیگژیو نیرتاراک و نیرتجیار .دنهد ناشن ار لانگیس شوپ لکش تارییغت

 یبسانم ییآراک مورتسپکلم بیارض .دنوشیم هبساحم 3لِم ِرتلیف کناب یجورخ ياهيژرنا متیراگل رب 2هتسسگ یسونیسک لیدبت لامعا
 يارب هدش داهنشیپ  ياهشور زا یخرب [2].دنکیم تفا تدش هب زیون روضح رد اهنآ ییآراک یلو ،دنراد زیمت لانگیس یسانشزاب يارب
 مورتسپکلم بیارض نتخاس مواقم و لِم ياهدناب ریز يژرنا يزاسهدرشف و یهدنزو زا هدافتسا مورتسپکلم ياهیگژیو ییآراک دوبهب
  .[2,3]دناهدوب زیون لباقم رد

 رارق ناققحم هجوت دروم 4هتسسگ کجوم لیدبت دننام لانگیس شزادرپ ياهشور زا يرایسب راتفگ لانگیس صیخشت يارب

 يور يراذگ هناتسآ زا هدافتسا اب هک تسا هدش داهنشیپ یگتسبمه دوخ عبات و کجوم لیدبت ساسا رب یشور زین [5] رد .[4]دنا هتفرگ
 ياهتلاح ،یطخریغ يژرنا و ،رفص زا روبع طاقن دادعت ،لانگیس هنماد نیگنایم ،تلویو بیارض يژرنا ،لانگیس يژرنا ریظن ییاهیگژیو
 يراذگ هناتسآ زا لصاح جیاتن زا ،یتوص لانگیس يدنبهقبط يارب یبصع هکبش زا هدافتسا روظنم هب سپس و هدرک کیکفت ار نآ فلتخم
  .تسا هدش زیون تارثا شهاک ثعاب رما نیا .تسا هدش هدافتسا صلاخ یتوص لانگیس يور

 لئاسم زا یکی ،يرتویپماک متسیس کیرد یتوص تاروتسد صیخشت ای هتسویپ راتفگ صیخشت رد راتفگ ریغ زا راتفگ صیخشت

 زا راتفگ تمسق تسا مزال لیلد نیمه هب .دوشیم راتفگ رد هملک نایاپ و عورش طاقن صیخشت بجوم هک تسا راتفگ یسانشزاب رد مهم

  .[6]دوش ماجنا راتفگ يور رب طقف شزادرپ ات دوش ادج توکس

 ياهلانگیس ییاسانش يارب نیققحم ،يدنبهتسد و يزاسلدم رد یعونصم یبصع ياههکبش ییاناوت رطاخب ریخا ياهلاس رد

 هکبش و هدنامزاسدوخ هکبش دننام یبصع ياههکبش عاونا زا اهشهوژپ نیا رد .[13-7] دناهدرک هدافتسا یبصع ياههکبش زا یتوص

  ،یبصع ياههکبش زا هدافتسا رب ینتبم ياهشور يالاب تقد مغریلع .تسا هدش هدافتسا راتفگ صیخشت يارب ... و ینشولوناک یبصع

 نامز و یبصع هکبش راتخاس رد رایسب ياهنورن دوجو  ،لوبق لباق ییاراک نتشاد و بسانم يریگدای يارب عونتم و دایز ياههداد هب زاین

  .تسا اهشور نیا فعض طاقن زا ،نآ یبایزرا و یبصع هکبش شزومآ يارب زاین دروم دایز

 جیار هدافتسا يارب و هدوب نارگ رایسب ،یطخریغ ياهجاجوعا و هتخاسدوخ زیون نودب ياهنفورکیم هکنیا هب هجوت اب لاح

 زا يرایسب رد ناوتیم ،دومن فذح و ییاسانش ار نفورکیم یطخریغ ياهجاجوعا ،يرازفامرن راکهار هئارا اب ناوتب رگا دنشابیمن

 يریگهزادنا ياهشور [14] رد .درک هدافتسا عجرم ياهنفورکیم اب ربارب یتیفیک اب اما جیار ياهنفورکیم زا هنایماع ياهدربراک

 یطخریغ جاجوعا نازیم يریگهزادنا يارب یلمع یشیامزآ [15] رد نینچمه .تسا هدش یسررب نفورکیم یطخریغ ياهرتماراپ

 .تسا هدش ماجنا اهنفورکیم

 هیاپ یبصع ياههکبش و یسناکرف ياهرتلیف زا یبیکرت زا هدافتسا اب دیدج متیروگلا کی هئارا اب هک تسا نآ رب یعس هلاقم نیا رد

 لامعا ياهزیون ،هدش هداد صیخشت لانگیس توکس تمسق ،شور نیا رد .ددرگ فذح و ییاسانش نفورکیم هتخاسدوخ زیون ،5یعاعش

 
1 Mel Frequency Cepstral Coefficient (MFCC) 
2 Discrete Cosine Transform (DCT) 
3 LMFE 
4 Discrete Wavelet Transform (DWT) 
5 Radial Basis 
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 نیا نیشیپ ياهشور هب تبسن شور نیا تیزم .ددرگیم فذح و ییاسانش ،نفورکیم یطخریغ تاجاجوعا لیلد هب لانگیس هب هدش

 ،نآ رد دوجوم زیون و لانگیس توکس شخب ییاسانش زا سپ اهنت و هدوبن عجرم نفورکیم هب زاین ،یبصع هکبش يریگدای يارب هک تسا

 .ددرگیم هدافتسا نآ زا و هدید شزومآ یبصع هکبش

 رد .دوشیم هتخادرپ لانگیس لیلحت يارب زاین دروم رازبا یفرعم و هلئسم نایب هب ،2شخب رد :تسا لیذ تروص هب هلاقم راتخاس

  .ددرگیم هئارا يداهنشیپ شور یبایزرا و يزاسهیبش جیاتن 4شخب رد و ،يداهنشیپ شور لحارم یفرعم ،3شخب

 هلئسم نایب -2

 يرادربهنومن و نفورکیم 1-2

 و تسا مک رایسب ناشتمیق و هتشاد کچوک ياهزادنا بلغا .دنتسه ناهج رد اهنوفورکیم نیرتهدافتسا رپ ینزاخ ياهنوفورکیم

 نوفورکیم نیا راک ساسا .دیآیم باسحهب یکیرتکلا تارادم رد هدافتسا يارب یلاع هنیزگ کی ،ادص هب الاب تیساسح لیلد هب یفرط زا

 یلخاد راتخاس زا ياهنومن )1(لکش .دننکیم لمع نزاخ لثم رگیدکی رانک رد هک تسا )كرحتم يرگید و تباث یکی( هحفص ود دوجو

 ياهنوفیآ ،پاتپل ،تسده و يرفزدنه ،لیابوم و یشوگ رد ناوتیم ار اهنوفورکیم عون نیا .[16]دهدیم شیامن ار ینزاخ نفورکیم

 .درک ادیپ ... و یگناخ

 
 .[16] ینزاخ نفورکیم یلخاد راتخاس .1 لکش

 
 تیفرظ رد رییغت نیا .دنکیم رییغت نفورکیم ینزاخ تیفرظ ،یلخاد تباث هحفص و هحفص نیا نایم هلصاف رییغت و مگارفاید شزرل اب

 هیاپ هب رییغت نیا اب بسانتم سناکرف و هنماد اب یلانگیس لاقتنا و نفورکیم یلخاد رویارد رادم یسناکرف خساپ رییغت ثعاب ینزاخ

 نیا تکرح دودحم هنماد زین و مگارفاید هحفص دودحم تکرح تعرس نوچمه يدایز ياهتیدودحم درکلمع نیا .دوشیم یجراخ

 سناکرف و هنماد اب یتاوصا لاثم روطهب و هدش يدورو لانگیس حیحص سناکرف و هنماد لاقتنا رد تیدودحم هب رجنم هک دراد هحفص

 .]16[دش دنهاوخ لقتنم توافتم ياهرهب اب الاب سناکرف ای هنماد اب ییاهلانگیس یلو هرهب کی اب نییاپ

 نآ عاونا و شاشتغا 2-2

 يریگمشچ توافت یهاگشیامزآ ياهطیحم اب یعقاو ياهطیحم رد لانگیس شزادرپ ياهمتسیس درکلمع

 ،لماوع نیا ،دنوش مهف تیلباق و تیفیک ریظن نآ ياهیگژیو رییغت هب رجنم و هتشاذگ ریثات راتفگرب تسا نکمم یفلتخم لماوع .دراد

 لانگیس .درک هراشا طیحم شاشتغا و 6ندرکيدنچ ياطخ هب ناوتیم شاشتغا عاونأ نیرتصخاش زا .دنوشیم هدیمان زیون ای شاشتغا

 ار لاتیجید لکش هب ندش لیدبت نامز ات تاریثأت نیا هعومجم .دریگ رارق شاشتغا ریثأت تحت ،ناهد زا جورخ هظحل زا دناوتیم راتفگ

  .دنیوگیم 7یکیتسوکآ طیحم تاریثأت

 يرگید و تسا راتفگ لانگیس زا لقتسم هک لانگیس اب هدنوشبیکرت زیون یکی .درک میسقت یلک هتسد ود هب ناوتیم ار اهزیون

 اب هدنوشبیکرت زیون .تسا دوجوم ياهرتلیف تاریثأت و نفورکیم یسناکرف خساپ تارثا ،8شاعترا لثم رگید تاجاجوعا زا یشان دراوم

 رد .دنکیمن رییغت نامز اب و تسا تباث ،لانگیس ناوت فیط یلاگچ اتسیا زیون رد .دشاب اتسیا ریغ ای 9اتسیا تسا نکمم راتفگ لانگیس

 عیزوتً اصوصخم ،اهنآ فیط تلاح ،زیون عاونا صخشم تیصوصخ رگید .دنکیم رییغت نامز اب زیون يرامآ تاصخشم اتسیا ریغ زیون
 

6 Quantization 
7 Acoustical Environment 
8 Reverberation 
9 Stationary 
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 ياههدودحم هک ییاهزیون نیا هب هک دنریگرب رد ار یفلتخم یسناکرف ياههدودحم دنناوتیم اهزیون .تسا سناکرف يهزوح رد زیون يژرنا

 .دنتسه یگنر اهزیون رثکا لمع رد .دوشیم هتفگ یگنر زیون ،دنوشیم لماش ار یصاخ یسناکرف

 لانگیس سناکرف -نامز لیلحت 3-2

 كرد ناوتیم نآ جارختسا اب هک تسا لانگیس رد دوجوم تاعالطا شیامن ،توص لانگیس شزادرپ ياهشور يهدمع فده

  .دهدیم ام هب ار توص لانگیس ياهیگژیو جارختسا هزاجا ،سناکرف -نامز ياهشزادرپ .تشاد نآ تایصوصخ زا یتسرد

 یکی .دراد کیزیف ملع و ،یسدنهم ،تایضایر رد يدایز رایسب دربراک هک تسا لانگیس شزادرپ ياهرازبا هلمج زا ،هیروف لیدبت

 )FFT(11عیرس هیروف لیدبت زا هدافتسا اب جیار تروصهب رگلمع نیا .تسا )DFT( 10هتسسگ هیروف لیدبت ،هیروف لیدبت ياههخاش زا

  .[17] تسا هبساحم لباق

 حالطصاهب ای نامز ،تسا تیاهنیب تبثم ات تیاهنیب یفنم ياهنامز هب طوبرم ،هیروف لیدبت رد هدشهئارا تاعالطا هکییاجنآزا

 اهنآ رد هک اتسیا ریغ ياهلانگیس اب ههجاوم رد هیروف لیدبت ،نیاربانب .درادن عمج لصاح يهجیتنرد يریثأت ،سناکرف ره عوقو ناکم

 یسناکرف ءزج کی دوجو مدع ای دوجو فرص هکارچ .دراد یفیعض درکلمع ،دنکیم رییغت ناکم ای نامز لوط رد لانگیس تاصخشم

 تسا نیا دسریم نهذ هب فعض نیا عفر يارب هک ياهدیا نیرتهداس .تسین ياهدننکزیامتم هصخشم اتسیا ریغ لانگیس کی رد صاخ

 یسناکرف تاعالطا ،لانگیس ندرک هرجنپ اب ناوتیم نیاربانب .دومن ضرف اتسیا ار اتسیا ان لانگیس کی زا یهاتوک شخب ناوتیم هک

 هک دوش باختنا يوحن هب هرجنپ هزادنا هک تشاد تقد دیاب هتبلا .دومن جارختسا ار دوش ضرف اتسیا تسا رارق هک لانگیس زا یشخب

 نآ لوط هک دوشیم هدافتسا w هرجنپ عبات کی زا روظنم نیدب .دشاب رارقرب ،نآ طسوت هدشادج ياهشخب مامت يارب ندوب اتسیا ضرف
 هیروف لیدبت ،بیترتنیدب .دشاب ربتعم ،لانگیس هدش ادج تاعطق ندوب اتسیا ضرف هکنآ يارب زاین دروم لوط لقادح اب تسا ربارب

 :دوشیم فیرعت )1( هلداعم تروصهب  w)t( ینامز هرجنپ زا هدافتسا اب x)t( لانگیس 12هاتوک -نامز

 
 
)1( 
  
 هدش هرجنپ لانگیس هیروف لیدبت نامه ،هاتوک-نامز هیروف لیدبت تقیقح رد .تسا ینامز ریغتم	τ و یسناکرف ریغتم w )1( هلداعم رد
 .ددرگیم هبساحم هدش هرجنپ لانگیس نیا هیروف لیدبت سپس و هدش برض لانگیس رد هرجنپ عبات ،لانگیس يادتبا زا عورش اب .تسا

 هاتوک-نامز هیروف لیدبت ،wو τ رادقم ره يارب نیاربانب .دوشیم رارکت ًاددجم لبق دنور و دباییم تفیش	τ نازیم هب هرجنپ ،دعب ماگ رد
 .ددرگیم هبساحم

 رب بسانم رتلیف کی لامعا و سناکرف يهزوح هب لانگیس لاقتنا اب دناوتیم ،13یعقاو نامز ریغ ياهدربراک رد هژیوهب ،لانگیس گنیرتلیف

 ياههنماد اب یسونیس نیدنچ لماش تیعقاو رد اهلانگیس .[17]دوش ماجنا نامز يهزوح هب لصاح لانگیس ندنادرگرب سپس و نآ

 لماش لانگیس نیا .دهدیم ناشن	سناکرف و نامز يهزوح ود رد ار لانگیس کی )2(لکش .دنوشیم بیکرت مه اب هک دنتسه توافتم

 .تخاس ار هیلوا لانگیس ناوتیم سناکرف هس نیا بیکرت اب هک دوشیم هدهاشم	.تسا هیاپ یسونیس عبات هس

 )2( هلداعم تروصهب ار هتسسگ لانگیس يارب هیروف لیدبت ناوتیم ،هنومنn  اب X[n] هتسسگ لانگیس کی نتشاد تروص رد

 . [17] دنیآ تسدب X[k] تروصهب یلصا لانگیس هدنهدلیکشت ياهسناکرف نیما	k ياههنماد ات تشون

 
)2( 
 

  

 

 
10 Discrete Fourier Transform 
11 Fast Fourier Transform 
12 Short Time Fourier Transform 
13 non- real time 
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 .[17] نآ يزاسزاب و لانگیس کی رد دوجوم ياهسناکرف .2 لکش

 یعونصم یبصع هکبش 4-2

 ،)رگید یبصعریغ ای یبصع لولس کی زا( يدورو تفایرد زا سپ ،14نورون هب موسوم ،ناسنا زغم یبصع ياهلولس زا کی ره

 ياهجیتن لوصح ات راتفر نیا .دنهدیم لاقتنا )یبصعریغ ای یبصع( رگید لولس کی هب ار هجیتن و دنهدیم ماجنا نآ يور یشزادرپ

 ،دوجوم یبصع ياهلدم نیرتياهیاپ زا یکی .دش دهاوخ تکرح ای و رکفت ،شزادرپ ،میمصت کی هب رجنم ًالامتحا هک ،دراد همادا صخشم

 ،یبصع هکبش عون نیا رد .]81[دنکیم يزاسهیبش ار ناسنا زغم یلاقتنا درکلمع هک تسا ) MLPراصتخاهب( 15هیالدنچ نورتپسرپ لدم

 هدناوخ زین  16ورشیپ ياههکبش مان اب هاگهگ ،ور نیا زا و تسا هدوب رظن دم رتشیب نآ رد لانگیس راشتنا و ناسنا زغم ياهکبش راتفر

 .دوشیم

 تسا )RBF( 17یعاعش هیاپ عبات یبصع هکبش ،تسا هدش هدافتسا نآ زا قیقحت نیا رد هک یبصع ياههکبش عاونا زا رگید یکی

 ياهيرس ینیبشیپ ،عباوت بیرقت رد اههکبش نیا .دوشیم هدافتسا زاسلاعف عباوت ناونعهب یعاعش ياهیاپ عباوت زا نآ راتخاس رد هک

 یجورخ و یفخم ،يدورو هیال هس لماش ًالومعم RBF ياههکبش .دنریگیم رارق هدافتسا دروم متسیس لرتنک و يدنبسالک ،ینامز

 يدورو رادرب زا رلاکسا عبات کی یبصع هکبش نیا یجورخ ره .دوش لدم یقیقح دادعا زا رادرب کی ناونعهب دناوتیم يدورو هیال .دنتسه

 .[19] تسا نایب لباق )3( هلداعم تروصهب هک هدوب
 

(3) 
 

 یعاعش عبات زکرم رادرب ic	 ،یعاعشهیاپ عبات r ،یفخم هیال ياهنورن دادعت فرعم N رادقم ،یبصع هکبش يدورو x ، )3( هلداعم رد

 اب و فده هب هجوت اب ،ia بیارض زین و ic ياهرادرب RBF هکبش رد .دشابیم یطخ یجورخ رد i نورن نزو ia و ، i نورن هب طوبرم

 .دنوشیم میظنت و هداد شزومآ یبیکرت ياهمتیروگلا زا هدافتسا

  يداهنشیپ شور -3

 .دوشیم هتخادرپ يداهنشیپ شور لحارم حیضوت هب ،شخب نیا رد

 یتوص لانگیس هریخذ و شزادرپ يدنبنامز 1-3

 18طخرب تروصهب يداهنشیپ شور زا هکیتروصرد .دوشیم طبض یلومعم نفورکیم کی طسوت یتوص لانگیس ،راک عورش رد

 یتوص لانگیس هک ینامز و دوش هتفرگ رظن رد )هیناث 1 ،لاثم ناونعهب( یتباث رادقم هزادنا هب لانگیس طبض تدم لوط دیاب دوش هدافتسا

 نیلوا هک دهدیم ناشن هدش حرطم عوضوم .دریذپ تروص لوا هیناث یتوص لانگیس يور شزادرپ ،تسا ندش هریخذ لاح رد مود هیناث

 دهاوخ هداد نتفر تسد زا ثعاب ،دشاب رتشیب لانگیس هریخذ نامز زا شزادرپ نامز رگا هک تسا شزادرپ نامز ،هدش داجیا تیدودحم

 
14 Neuron 
15 Multi-Layer Perceptron 
16 Feedforward Networks 
17 Radial basis function network (RBF) 
18 Online 
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 نامز عوضوم نیاربانب ،تسین طخرب متسیس و دوشیم هدافتسا هدش طبض شیپ زا لانگیس زا رضاح هلاقم رد .تسین بسانم هک دش

  .تسا بسانم زین طخرب هدافتسا يارب ،تسا هدش هبساحم هیناث 1 زا رتمک شزادرپ نامز هک اجنآ زا ،نیا دوجو اب .درادن تیمها شزادرپ

 هدش هریخذ لانگیس يدنبهرجنپ 2-3

 اتسیا یتوص لانگیس هک اجنآ زا ،یسناکرف فیط یسررب و توص لانگیس يور هیروف لیدبت ماجنا فده ندش ققحم يارب

 رد .دوشیم هدیمان هرجنپ ،هاتوک ینامز ياههزاب نیا .دوش لیدبت رتکچوک ینامز ياههزاب هب توص لانگیس ادتبا هک تسا مزال ،دشابیمن

 .تسا هدش هتفرگ رظنرد دصرد 50 19یناشوپمه اب هیناثیلیم 20ینامز ياههزاب ،هرجنپ لوط شهوژپ نیا

 هدش يدنبهرجنپ لانگیس هیروف لیدبت 3-3

  .ددرگیم هریخذ و هدش هبساحم هرجنپ ره عیرس هیروف لیدبت ،هدش طبض لانگیس يدنبهرجنپ زا دعب

 و هزادنا ،لانگیس یسناکرف فیط شزادرپ يارب ،توص لانگیس هب هیروف لیدبت لامعا زا سپ ،هتفرگ تروص تاعلاطم هب هجوت اب

 و هدش هریخذ یسناکرف فیط زا توص لانگیس يزاسزاب روظنمهب ،زاف .دریگیم تروص هزادنا يور طقف اهشزادرپ و هدش هریخذ نآ زاف

 .دش دهاوخ داجیا هدش حالصا یتوص لانگیس و هدش هفاضا نآ هب ددجم لانگیس زاف ،یسناکرف فیط هزادنا يور اهرتلیف لامعا زا سپ

 توکس ياههرجنپ نتفای و یسناکرف فیط یسررب  4-3

 و نفورکیم یلخاد راتخاس زا یشان یطخریغ تاجاجوعا نتفای ،قیقحت نیا ماجنا زا فده ،دش هداد حیضوت البق هک هنوگنامه

 دوجو هدنیوگ يادص اهتمسق نیا رد اریز تسا لانگیس توکس طاقن ،زیون نیا ییاسانش يارب لحم نیرتهب نیاربانب .تسا نآ فذح

 زا هنومن کی )ب-3( و )فلا-3( لکش رد .تسا نفورکیم زا یشان زیون دراد دوجو اهتمسق نیا رد هچنآ ره هک درک اعدا ناوتیم و درادن

 )3( لکش رد هدش صخشم یحاون هب هجوت اب .دوشیم هدهاشم بیترت هب ،یلومعم نفورکیم اب و عجرم نفورکیم اب هدش طبض لانگیس

 .درک هدهاشم ار نفورکیم درکلمع زا یشان زیون دوجو ناوتیم

 

 
 )فلا(                                                                                      )ب(

 .یلومعم نفورکیم و عجرم نفورکیم اب هدش طبض لانگیس زا ياهنومن .3 لکش
 

 تسا هدش هتفرگ رظن رد توکس هرجنپ ناونعهب هدش هریخذ یسناکرف فیط زا هرجنپ نیلوا ،لبق ياهشهوژپ زا یخرب رد

 و نیرتشیب هلاقم نیا رد .تشاد دهاوخن دربراک دشاب هتشاد دوجو هدنیوگ يادص ،هریخذ هظحل رد هک یتروص رد شور نیا اما ،)[20](

 هکیتروصرد .دوشیم يریگهزادنا اههرجنپ همه نیگنایم اهتنا رد و هدش هبساحم ،یسناکرف هرجنپ ره نیگنایم هارمه هب رادقم نیرتمک

 درکلمع دوبهب يارب .دوشیم هتفرگ رظن رد توکس ناونعهب هرجنپ نآ دشاب رتکچوک هدش هبساحم نیگنایم زا ،هرجنپ رادقم نیرتشیب

 ياههرجنپ مامت زا ،تیاهن رد و دباییم همادا راتفگ هرجنپ کی هب ندیسر ات تایلمع نیا ،توکس هرجنپ نیلوا هبساحم زا سپ ،متسیس

 .دوشیم هتفرگ نیگنایم ،هدش هداد صیخشت توکس

 
19 Overlap 
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 یسناکرف رتلیف لامعا و یحارط  5-3

 هتفرگ رظن رد یسناکرف رتلیف ناونعهب هدش هبساحم هرجنپ ،اههرجنپ زا يریگنیگنایم و توکس ياههرجنپ ییاسانش زا سپ

 نیا رد .درک دهاوخ ادیپ شهاک یهجوت لباق دح ات زیون ،اههرجنپ همه یسناکرف فیط زا هدش هبساحم یسناکرف رتلیف رسک اب .دوشیم

 ،یسناکرف فیط زا زیون هرجنپ رسک لامعا زا سپ ،درادن دوجو یفنم هزادنا اب یسناکرف فیط نوچ هک درک هجوت هتکن نیا هب دیاب تمسق

 .میریگیم رظن رد رفص لداعم ار رفص زا رتکچوکریداقم

 یبصع هکبش شزومآ و یحارط  6-3

 ،دشابیمن هظفاح ياراد و هدرک لمع یطخ تروصهب رتلیف نیا هکنیا لیلد هب ،لانگیس هب هدش یحارط یسناکرف رتلیف لامعا اب

 هکبش کی زا ،هدنامیقاب ياهزیون حالصا يارب يداهنشیپ شور رد لیلد نیمه هب .ددرگیمن لقادح اما هدرک ادیپ شهاک یجورخ زیون

 يداهنشیپ شور رد یبصع هکبش يریگدای یکولب مارگاید )4( لکش رد .دوشیم هدافتسا )161-196-161( یعاعش هیاپ عبات یبصع

  .تسا هدش هئارا

 

 
 

 .یبصع هکبش شزومآ هوحن .4 لکش
 
 هرجنپ ییاسانش لحارم ،تسا زیون ياراد زونه هک یلانگیس يور یسناکرف رتلیف لامعا زا سپ ،یبصع هکبش شزومآ يارب

 ییاسانش زیون هرجنپ نیا .دوشیم ییاسانش و هبساحم لانگیس نیا رد هدنامیقاب زیون و هدش رارکت ،نیگنایم ددجم هبساحم و توکس

 نیا هب .دنوشیم هتفرگ رظن رد یبصع هکبش يدورو ناونعهب لانگیس ياههرجنپ ریاس و یبصع هکبش يارب بولطم فده ناونعهب هدش

 هکبش توافت .دش دهاوخ لصاح بولطم هجیتن ،دوش رسک نآ يدورو زا یبصع هکبش یجورخ هکیتروصرد ،شزومآ زا سپ ،بیترت

 رد اما دوشیم رتلیف زیون یسناکرف فیط طقف ،لانگیس هنماد هب هجوت نودب ،یسناکرف رتلیف رد هک هدوب نیا رد یسناکرف رتلیف اب یبصع

 .دریگیم رارق هجوت دروم زیون صیخشت رد زین لانگیس هنماد یبصع هکبش

 نفورکیم ییاسانش یتح و عجرم نفورکیم هب زاین ،یبصع هکبش شزومآ يارب هک تسا نیا يداهنشیپ شور هجوت لباق تیزم

 .دوشیم ماجنا ،نفورکیم رد توکس هیناث دنچ ییاسانش زا سپ اهنت راکدوخ تروصهب یبصع هکبش شزومآ لحارم مامت و دشابیمن

 .تسین عجرم نفورکیم نتشاد هب يزاین هکبش يریگدای يارب و هدش هتخاس لانگیس دوخ طسوت ،یشزومآ ياههداد نینچمه

 هرجنپ یبایزاب و هیروف لیدبت سکع هبساحم  7-3

 نامز هزوح هب اددجم یتوص لانگیس دیاب ،لانگیس یسناکرف فیط هزادنا يور رب یبصع هکبش و یسناکرف رتلیف لامعا زا دعب

 اب ربارب X(t) لکش نیا رد .تسا هدش هئارا ،هدیدشزومآ یبصع هکبش زا هدافتسا اب يداهنشیپ شور لحارم )5(لکش رد .ددرگزاب

 .تسا زیون يزاسکاپ يارب هدش یحارط متسیس زا یجورخ توص لانگیس Y(t) و يزیون توص لانگیس

 رد هدافتسا يارب يداهنشیپ هکبش .تسا هارمه ریخات اب ،لانگیس يور شزادرپ ماجنا الوصا هک تسا رکذ هب مزال اجنیا رد

 نیا رد .دشابیم یتنرتنیا تاطابترا يارب طخرب تروصهب نآ زا هدافتسا ای و ،هنایار رد لانگیس هریخذ ،جیار ینزاخ ياهنفورکیم
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 ،هدش هدافتسا یبصع هکبش رد یفرط زا .دراد دوجو ریخات زین تاعالطا لاقتنا رد و هدوب رتنییاپ يرادرب هنومن خرن الومعم اهمتسیس

 .دوب دهاوخ نییاپ اتبسن هدمآ دوجو هب ریخات و هدوب الاب رایسب شزادرپ تعرس

 
 

 
 

 .يداهنشیپ شور یکولب مارگاید .5 لکش
 

 يزاسهیبش -4

 يداهنشیپ شور يزاسهیبش  1-4

 نیا رد .[21] تسا هدش هدافتسا ایبملک هاگشناد یتنرتنیا هاگیاپ رد دوجوم ياههداد کناب زا يداهنشیپ شور شیامزآ يارب

 تروصهب ماقرا ظفلت زا يداهنشیپ شور رد .دندوجوم جاجوعا راچد و زیون راچد ،ملاس تروصهب ماقرا ظفلت زا هدشطبض تاوصا کنیل

 .تسا زترهولیک 8 اهلانگیس نیا يرادربهنومن سناکرف .دش هدافتسا ملاس

 هفاضا اب زیمت لانگیس کی زا ،تسا یسوگ دیفس زیون هب هیبش رایسب ،نفورکیم یطخریغ درکلمع زا یشان تاجاجوعا هک اجنآ زا

  .تسا هدش ماجنا )R2017( بلتم رازفامرن طیحم رد اهيزاسهیبش .تسا هدش هدافتسا ،نآ هب 20dB یسوگ دیفس زیون ندرک

 ربارب يرادربهنومن سناکرف هکنیا هب هجوت اب و هدش هتفرگ رظن رد هیناثیلیم 20 هرجنپ ره لوط ،يداهنشیپ شور شیامزآ يارب 

 .تسا هدش هتفرگ رظن رد اههرجنپ یناشوپمه ناونعهب زین هرجنپ لوط دصرد 50 .دش هبساحم 160 اههرجنپ دادعت ،تسا زترهولیک 8 اب

-6( لکش رد .دش رسک یلصا لانگیس زا هدش یحارط رتلیف رادقم .دیدرگ یحارط رتلیف و هدش هداد صیخشت توکس هدودحم سپس

 یجورخ هک دوشیم هدهاشم .دوشیم هدهاشم یسناکرف رتلیف لامعا زا سپ لانگیس یجورخ )ب-6(لکش رد و يزیون لانگیس ،)فلا

 هکبش زا يداهنشیپ شور رد ،لانگیس زا هدنامیقاب زیون نیا فذح يارب .تسا هدشن فذح لماک روطهب نآ زیون اما هتفای دوبهب لانگیس

 لیدبت توص لانگیس هب اددجم ،فلتخم ياههرجنپ یسناکرف فیط تیاهن رد .دش هدافتسا )4(لکش اب قباطم هدید شزومآ یبصع

 )7(لکش توکس ياهتمسق یسررب اب .دهدیم ناشن یبصع هکبش و رتلیف لامعا زا سپ ار يداهنشیپ شور یجورخ )7(لکش .دیدرگ

 و ٪75 یسناکرف رتلیف یجورخ دوبهب نازیم .تسا هدرک ادیپ شهاک یهجوت لباق دح ات نفورکیم راتخاس زا یشان زیون هک تسا حضاو

  .دش هبساحم ٪86 یبصع هکبش یجورخ دوبهب نازیم
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 )ب(

 
 )فلا(

 .یسناکرف رتلیف لامعا زا سپ لانگیس یجورخ )ب( ،20dB زیون ياراد توص يدورو لانگیس )فلا(  .6 لکش
 

 
 

 .یبصع هکبش لامعا زا سپ هدش دیلوت لانگیس .7 لکش
 

 يداهنشیپ شور یبایزرا   2-4

 ،تسا ETSI 20 نامزاس دییأت دروم هک راتفگ دوبهب ياهمتسیس رد زیون فذح ای شهاک ياهشور يارب یبایزرا ياهرازبا زا یکی

 ،NPLR شور رد .]22[دوشیم هبساحم يراتفگ ریغ یحاون رد لانگیس ناوت شهاک نازیم شور نیا رد .تسا NPLR 21 شور

 رگنایب هک( SNRI نازیم سپس .دنوشیم میظنت صخشم زیون شهاک نازیم کی هب یبایتسد يارب هدش یحارط یحالصا ياهرتلیف

  .دوشیم هسیاقم مه اب فلتخم ياهشور يارب NPLR نآ رد هدمآ تسدب )تسا زیون هب لانگیس تبسن شیازفا

 ود يور )[23]( wmmse و logmmse ياهشور اب يداهنشیپ شور زا هدمآ تسدب SNR هزادنا هسیاقم هجیتن )1( لودج رد

 شور رد هک دوشیم هدهاشم .تسا هدش هداد ناشن ،هدش هدوزفا اهنآ هب دیفس زیون هک درم هدنیوگ کی و نز هدنیوگ کی زا هلمج

 .تسا هتفای شیازفا رگید شور ود هب تبسن SNR نازیم يداهنشیپ

 .wmmse و logmmse ياهشور اب يداهنشیپ شور SNR هسیاقم .1 لودج

درم هدنیوگ نز هدنیوگ  
زیون تدش  

logmmse wmmse يداهنشیپ شور  logmmse wmmse يداهنشیپ شور  

14.993 15.219 15.466 15.400 15.389 15.8822 10 db 
19.103 19.121 19.673 20.005 20.047 20.133 15 db 

 

 
20 European Telecommunications Standards Institute 
21 Noise power-level reduction 
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 يریگهجیتن -5

 نفورکیم یطخریغ درکلمع زا یشان تاجاجوعا ،نامزمه روطهب یبصع هکبش و یسناکرف رتلیف زا یبیکرت زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد

 .درک ادیپ شهاک یهجوت لباق رادقم هب یجورخ رد نآ رثا و هداد صیخشت توص لانگیس زا ،دش یفرعم هتخاسدوخ زیون ناونعهب هک

 هب زاین ،یبصع هکبش شزومآ يارب ،نآ بوخ رایسب درکلمع رب هوالع هک تسا نیا ،نیشیپ ياهشهوژپ هب تبسن يداهنشیپ شور تیزم

 راکدوخ تروصهب یبصع هکبش شزومآ لحارم مامت و دشابیمن شور نیا زا هدافتسا زا شیپ نفورکیم ییاسانش یتح و عجرم نفورکیم

  .دوشیم ماجنا ،نفورکیم رد توکس هیناث دنچ ییاسانش زا سپ اهنت
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