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  پيشگفتار
_________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  

ان نامه شرحي ياين پا. در كشور ما ميدان بكري براي پژوهش است، يعلوم مهندس و موسيقي  مشتركيامروزه حوزه
  . اي برداشته ايمي بينارشتهاست بر گامي ديگر كه در اين حوزه

 يعريف و طراحي نرم افزاري است با هدف طراح كه در پيش رو داريد، حاصل كوشش بيش از دو سال در تيان نامه ايپا
 تواند به اجراي قطعات موسيقي ي مين زبان برنامه سازيا. يقيل قطعات موسيه و تحلي تجزي برايسيك زبان برنامه نوي

ت امكانات مهندسي نظير طراحي فيلترها، تبديال. ها جديد بپردازددلخواه  با سازهاي دلخواه با امكانات گسترده و نوآوري
ي پارامترهاي سيگنال در طول اجراي پروژه و بر حسب نياز خود پروژه به و محاسبه) FFT(فوريه و عكس فوريه گسسته 

-هاي موسيقي در قالب فايل به طور دقيق توانايي دريافت نتنوازندهمحيط برنامه نويسي نرم افزار . آن اضافه گرديده است
در اين محيط كاربر كه در . ذخيره سازي موج حاصل در فايل خروجي را دارا استهاي متني با زبان كد نويسي خودساخته و 

و نيز ضرايب ... هاي شكل موج مانند زمان تنزل و فرود و تواند با تعيين ويژگي است مي موسيقي دان–كدنويس اينجا  
. ه اجرا كند و حاصل آن را بشنودها اصوات سازهاي گوناگون را شبيه سازي كرده و نت وارده را با ساز دلخواهارمونيك

هاي گوناگون دهد كه به سادگي افكتتسلط عددي و رياضي كاربر بر آهنگ نواخته شده اين امكان را در اختيار او قرار مي
بر ل اين پروژه يز در  تكمين. را روي صدا اعمال كند، صداهايي را به يكديگر تبديل كند و يا سازهاي جديدي را ايجاد نمايد

) مد(سازي كنيم كه با تحليل طيف فركانسي سيگنال موسيقي داده شده، دستگاه  تا الگوريتمي را طراحي و پيادهايم بودهنآ
صوت ورودي بايد سيگنالي ساده و تا جاي . د شناسايي كن، را كه آن قطعه در آن ساخته و نواخته شده استايموسيقي
  .  خواهيم گفت اين كار در هر صورت ممكن است همراه با خطا باشدكهاندپيرايه باشد و در هر حال چنامكان بي

ها، نويسيي كدپس كليه.   صورت گرفته استBorland Delphi 6پياده سازي نرم افزار نوازنده در محيط 
وره و هاي صوتي، تبديالت فوريه و ديگر محاسبات رياضي با استفاده از اين زبان همه منظبازخواني و ذخيره سازي قالب

توليد كننده ي اصوات ( اين نرم افزار را به دو بخش نوازنده   .هاي جانبي انجام پذيرفته استبدون بهره گيري از يونيت
  .بخش كرده ايم) تحليل كننده ي آنها(و پردازنده ) موسيقي

-آنها در طراحي جلوهي كاربردي قابل استفاده براي آهنگسازان و دستياران اين نرم افزار هم اينك به يك برنامه  
ي بازوهاي ديگر كنم كه براي توسعهدر اينجا از استادان و دانشجويان عالقه مند دعوت مي. هاي ويژه نزديك شده است

 توجه بيشتري به اين – ارتباط موسيقي با مهندسي –ي گسترده و جذاب هاي مرتبط با اين شاخهاين نرم افزار و يا شاخه
  .اندهايي كه در اين راستا امكان تعريف شدن را دارند به اختصار بيان شده پاياني پروژهدر فصل. بخش نشان دهند



8 و پردازش سيگنال هاي موسيقيايي ديجيتال            نرم افزار توليد : نوازنده    

  
ي اش در زمينههاي سازندهبراي كمكنيما فاتحي، نويس ام دان و برنامهدر اينجا به جا است تا از دوست موسيقي

-  به عنوان پايان–رفتن مسؤوليت اين پروژه برنامه نويسي و نيز از جناب آقاي دكتر محمدصادق ابريشميان به خاطر پذي
 سپاس را -ي مهندسي مخابرات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ي تحصيالت كارشناسي اينجانب در رشتهنامه

 پويا باباعليهاي موسيقي ايراني از ار سپاسگزاري است براي استخراج دقيق فواصل دستگاهين جاي بسيهمچن. به جاي آورم
  .بهنام اسفهبدها و پيشنهادهاي هوشمندانه از گيريي پيو برا

تواند براي بازنگري در تعريف علمي و ديگر آنكه نگاه جديدي كه اين پروژه بر اساس آن استوار شده است، مي
  . توانيم كردترين كاري است كه امروز در حق اين گنج آشفته مياين كم. هاي موسيقي ايراني موثر افتددستگاه

    
  

 نيما دارابي
  يدي خورش1384 در آبان ينيبازب
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  طراحي نرم افزار نوازنده ؛تعريف پروژه: فصل نخست
_________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  

از اين كه مشاهده نمود تري را توان دورنماي روشني آنها ميهايي است كه بر پايهايده شاملتعريف اين پروژه   
اي كه ها به طرحي قطعي و كامل از پروژهايدهاز اين رو در اين بخش با معرفي اين . خواهد بكند پروژه چيست و چه مياين

  :رسيم مي هاي بعد اجراي آن را بررسي خواهيم كرد،در بخش
  

  :نت نويسي زبان نگارش مكتوب اصوات موسيقايي -1- 1  
  

- ريم، نگارش اصوات موسيقي نيز با رسم الخط نت نويسي انجام مينگاچنانكه زبان كالمي را با حروف الفبا مي  
دنيا يگانه و استاندارد شده است و با بهره گيري از اختصارات و عالئم سطح ي نت نويسي موسيقي در امروزه شيوه. شود

اي كه نوازنده بدون گونهبه  باشد،بسيار توانايي ثبت اصوات قابل اجرا توسط سازهاي گوناگون را باد دقت بسيار باال دارا مي
الفباي كنوني نگارش . ي نت آن بتواند با تمام جزييات آن را از نو بنوازندشنيدن آهنگ و تنها با در دست داشتن قطعه

-موسيقي امروز رسم الخط بسيار كارآمدي است از آن رو كه عالوه بر  توانايي ثبت جزييات بسيار، مختصر و كوتاه نيز مي
شكل ي  قطعه نت ساده . تواند بدون فوت وقت آن را فهميده و اجرا كند پس از آشنا شدن با آن مياينوازنده باشد و هر

  : در اين شكل از ذكر بسياري از عالمات اختصاري موسيقايي پرهيز شده است.  را در نظر بگيريد1-1
  
  
  
  

 ي ساز براي نوازندهيهاي سمبليك نت نويسي موسيقالعملر  دستو-1-1شكل 
  

يك . ي ساز ويولون استي دستورالعملهايي اختصاري براي نوازندهصار دربردارندهتاي به اخي چندثانيهاين قطعه
توانيم اين دستورها را به ميبه زبان تكلم . تواند آنرا اجرا كندي اين دستورالعمل ميي نه چندان زبردست با مشاهدهنوازنده

  :صورت زير ترجمه كنيم
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 . ساز ويولون اجرا شودقطعه با -1
 .نوازنده قطعه را خشمگينانه بنوازد -2
 )دو مرحله(ها زياد باشد از اين لحظه تا اطالع ثانوي شدت نواختن نت -3
  .  نواخته شودmS 342 به مدت زمان بHz 99/783 سيگنالي با فركانس -4
  . برسدHz 880به  Hz 99/783 از فركانس  به طور پيوسته سيگنالي mS  2/114به مدت زمان  -5
  . نواخته شودmS 2/114 به مدت زمان Hz 880سيگنالي با فركانس  -6
  . نواخته شودmS 2/114 مدت زمان  بهHz 932/33سيگنالي با فركانس  -7
زمان نواختن اين   نوازنده مختار است مدت .   نواخته شودmS 342 به مدت زمان Hz 880سيگنالي با فركانس  -8

  .نت را به تشخيص خود اندكي بيشتر كند
  اجرا شود، ولي  تقريبا تنها نيمي از مدت زمان اجرا به نواختن mS 342 زمان  Hz33/587 سيگنالي با فركانس   -9

 .اختصاص يابد و در نيم ديگر سكوت كند
  .)قطعه يك مرحله آرامتر اجرا شود(ختن نتها كمتر شود  نواُتاز اينجا تا آخر قطعه شد  -10
  .نواخته شود  روي سيمها انگشتان همراه با لرزش mS 4/171ان  به مدت زمHz 880سيگنالي با فركانس   -11
  .نواخته شود mS  7/85به مدت زمان  Hz 932/33سيگنالي با فركانس   -12
  . روي سيمها نواخته شودانگشتان  همراه با لرزش mS  4/171 به مدت زمان Hz 880سيگنالي با فركانس   -13
  .نواخته شود mS 7/85 به مدت زمان Hz 932/33سيگنالي با فركانس   -14
 .  هيچ نتي نواخته نشودmS 4/171به مدت  -15
  .  نواخته شودmS 6/128 به مدت زمان Hz 76/987سيگنالي با فركانس   -16
  .  نواخته شودmS 4/171 به مدت زمان Hz 880سيگنالي با فركانس   -17
 . هيچ نتي نواخته نشودmS 9/42به مدت  -18
 .ود نواخته ش50/1046به مدت بسيار كوتاهي فركانس -19
  .  نواخته شودmS 4/171 به مدت كمي كمتر از Hz 33/932سيگنالي با فركانس   -20
 . نواخته شودmS 2/114به مدت زمان  Hz 99/783سيگنالي با فركانس  -21
 . دوباره اجرا شوند21 تا 1مراحل  -22
  .نواختن قطعه پايان يابد  -23

  
زبان تكلم عالوه بر افزايش چشمگير ي زبان موسيقي نمادين به دهد كه ترجمهي ساده نشان مييك مقايسه  

ه بر بروز اين .در طي اين ترجمه عال. ي شديدي وارد كرده استها، به فهم و قابليت اجراي آن نيز لطمهحجم دستورالعمل
  .اندها و گام موسيقي اجرا شده نيز از دست رفتهي ميزان بندي اطالعاتي نيز مانند نحوهها،دشواري

ي خوب بدون آگاهي دقيق از فركانس و مدت زمان نواختن تنها ي نت كوتاه فوق يك نوازندهتنها با ديدن قطعه  
ي قراردادن انگشتان بر ها را بر اساس نحوهوي فركانس. ي باال را با دقت بسيار خوبي اجرا كند مرحله23تواند به راحتي مي

همچنين مدت زمان . كندشود، اجرا ميثابتي ميروي سيمهاي ساز كه در يك ساز متعارف منجر به توليد فركانسهاي 
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هايي نيز ها، دستورالعملاما عالوه بر اين. كندها را نيز به طور نسبي و با مرور كردن ضرباهنگ دروني حفظ مينواختن نت
مدت بسيار يك قطعه چگونه خشمگينانه نواخته شود؟ . هستند كه چگونگي تعبير آنها تنها وابسته به صالحديد نوازنده است

ي قطعه دقيقا به معناي چقدر كاهش حجم صداي ساز است؟ اينها تر نواختن ادامهناچيز يعني چه اندازه؟ و يا يك پله آرام
اي منحصر به فرد به آنها پاسخ اي خود به گونههايي هستند كه هر نوازنده بسته به احساس و تجربه و شرايط لحظهپرسش

  .ي انساني استلت ناتواني ماشين در تقليد كامل يك نوازندهترين عاين امر مهم. دهدمي
  

  :ي نوازنده نگرش سيستمي به پديده- 2 - 1  
  

نوازنده داده  يك به پارتيتوري :كنيمسط نوازنده را بررسي مييند نواخته شدن يك قطعه توخواهيم فرآاكنون مي  
هايي مانند دستورات ي دستورالعملنگاشته شده و دربردارندهاين پارتيتور به زبان سمبوليك نت نويسي موسيقايي . شده است

ها چنانكه ديديم مدت زمان، بسامد و توالي اين دستورالعمل. باشداي خاص به طول چند دقيقه ميباال براي نواختن قطعه
ي نوازنده هاي مختلف آهنگ، و حتا احساس كلزماني هر يك از صدها نت موجود در قطعه، سرعت و شدت نواختن بخش

ها در يك سيستم اي حجم اطالعات اين دستور العملي چند دقيقهبراي يك قطعه. هنگام نواختن قطعه را نيز در برميگيرند
  . كندكدينگ مناسب از دهها كيلوبايت تجاوز نمي

بديل به ت از هاي آن را اجرانموده و پسها را دريافت و يكايك دستورالعملنوازد يعني دادهنوازنده ساز را مي  
اطالعاتي مانند مختصات مكاني، سرعت و شتاب آرشه درهر لحظه از زمان، كشش . سپارداطالعات مكانيكي به ساز مي

 ساز ويولون را جداگانه نگاه داريم و تنها سيستمي براي كدگذاري نواختن نحتا اگر اطالعات الزم براي شناخت... سيمها و 
تعريف كنيم باز هم كدگذاري اين اطالعات با ... ها و كشيدن آرشه و ي نگهداري سيمويولون بر اساس مدت زمان، نحوه

د حذف اطالعات غير ضروري و نگاه داشتن اطالعات الزم با تقريب قابل قبول ممكن است حجم اطالعاتي معادل با چن
يبي است كه با در ر اينجا به معناي تقنگفته پيدا است كه تقريب قابل قبول در. صد كيلوبايت يا چند مگابايت را نشان دهد

  .خيزد، براي گوش انسان تغيير محسوسي نداشته باشدنظر گرفتن آن حاصل صدايي كه از ساز بر مي
اين افزايش حجم اطالعات ديجيتال به تنهايي دليلي رياضي گونه براي آزادي نسبي نوازنده از قطعه نت مورد اجرا   

ه نوازنده عالوه بر اطالعاتي كه از پارتيتور دريافت كرده، آزادانه اطالعاتي را با  توجه به اين  بدان معنا است ك. باشدمي
روي برخي . كندها را با طول اندكي بيشتر يا كمتر اجرا مييعني بعضي از نت. كندي خود به آنها اضافه ميمهارت و تجربه

كند و همين نيز ي خود تفسير و اجرا ميرا به سليقه... ، و مفهوم لرزش، احساس نواختن، شدت كمتر. كندها مكث مياز نت
  .هاي گوناگون اجرا كنندترين نوازندگان جهان نيز يك قطعه را به شكلشود كه زبردستباعث مي
ساز اطالعات مكانيكي را ازنوازنده دريافت كرده و آن را به امواج صوتي : رسد اما از اين پس نوبت به ساز مي  
دهد، چنانكه در هر نقطه از فضاي اطراف نوازنده بتوان آن را شنيد يا به صورت سيگنال صوتي ه و به خروجي ميتبديل كرد

سازي اگر به صورت ديجيتال و با باالترين كيفيت قابل درك براي گوش انسان صورت گيرد، اين ذخيره. ذخيره سازي نمود
ر اينجا نيز اطالعات ورودي سيستم ساز از اطالعات خروجي آن كمتر ه دكبينيم مي. دهها مگابايت فضا اشغال خواهد نمود

هيچ دوسازي وجود . ي منحصر به فرد خود را دارا استهايعني هر ساز نيز به عنوان يك سيستم مكانيكي ويژگي  است،
 مانند نايكساني اين نايكساني سازها در حد متعارف. ندارند كه صداي يكسان توليد كنند، حتا اگر يكسان نواخته شوند

  .دهدتر جلوه ميشود، بلكه آهنگ نواخته شده را براي شنونده طبيعينوازندگان، به عنوان خطا تعبير نمي
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خود نوازنده به عنوان انساني داراي قدرت شنوايي در حين نواختن صدا اين . در اينجا از بازخورد نبايد غافل بمانيم  
بدين ترتيب در صورتي كه نتي در . دهدافت كرده وآن را روي نواحتن خود تاثير ميصداي  خروجي را به عنوان بازخورد دري

 كه در بند –عالوه بر آزادي نوازنده در تفسير كدهاي موسيقي . كندشرف اشتباه نواخته شدن باشد، آن را سريعا اصالح مي
خشد كه هر سيستم مصنوعي كه بخواهد كار بي انساني نيز به وي توانايي مي اين فيدبك پيچيده-گذشته توضيح داده شد 

  .او را تقليد كند، از آن بي بهره است
به عنوان يك سيستم حلقه باز عمل ) كه در شكل داخل كادر كشيده شده است( ي نوازنده و ساز مجموعهپس

  . )1-2شكل  (كند كه ورودي آن قطعه نت و خروجي آن امواج صوتي استمي
  

  
  

  ي موسيقي بر اساس نتي سيستم نواخته شدن يك قطعه مدلسازي ساده-1-2شكل 
  

  : گام نخست تعريف-3- 1  

ي اين جعبه مجموعه. است در نظر بگيريدشده تر طراحي ميضخاي با  قاب  سيستمي را كه در جعبه1-2 در شكل  
صي حي شكترونيك يا سيستمي نرم افزاري مبتني بر رايانهاگر ما بتوانيم سيستمي ال. يك نوازنده است به همراه ساز خود

طراحي كنيم كه قطعه نت موسيقي را دريافت نموده و در خروجي سيگنال صوتي ناشي از اجرا شدن آن قطعه را داشته 
ريان در واقع در ج. ز انجام اين پروژه تحقق همين سيستم استاصلي اهدف . باشيم، يك نوارنده را شبيه سازي كرده ايم

ي نرم افزاري طراحي و اجرا كنيم كه بتواند قطعه نتي را به زبان موسيقي دريافت نموده و اين پروژه بر آنيم تا يك نوازنده
ي نت بايد به زبان و به روشي مناسب وارد قطعه. در خروجي امواج صوتي آن را تحويل دهد و در يك كالم آن را بنوازد

  .ي معقول بايد پخش و شنيده شود شود و خروجي نيز با رابطمسيست
 از اين محدوديت ياد كرديم كه اين تقليد ماشيني از نوازنده ناقص است، چرا كه تنها متوجه وظايف دقيق و ،پيشتر  

ابير شخصي از عمانند ت(ي وي و اختيارات پيچيده) هامانند فركانس و مدت زمان اجراي نت(باشد ي وي ميتعريف شده
  .گيردرا در بر نمي  )ي نواختنچگونگ و تاثير احساسات وي بر نمادهاي موسيقي،

 خطا مصون باشد زتواند ابا پذيرفتن اين جمله نرم افزار توليدي ما مي! سيستمي كه خطا نكند، هوشمند نيست  
گيري از كه در طول اين پروژه استفاده شده است، بهرهاصلي ي شيوه. كندهاي را ماشين وار اجرا ميچون دستورالعمل

-هاييكنهاي عددي فوريه براي دستيابي به صداي توليد شده از سازهاي موجود با نمونه برداري آنها و ثبت هارموروش

  نوازنده ساز

MB ١ KB ١٠ MB 10 

 س خورپ

  پارتيتور نت  امواج صوتي
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با اشكال گوناگون براي پوشش دادن ) موسيقيايي(هاي پريوديك ي سنتز موجبيشتر فعاليت ما در زمينه. باشدشان مي
هاي آيد و در گامهاي نخست بسيار به كار مي نيز سنگ بناي كار است كه در گامالبته آناليز.  خواهد بودمختلف سازهاي
  . نخواهد بودبدان نياز چنداني نهايي 

هاي صوتي به ي الكترونيكي متوجه توليد مصنوعي سيگنالختن يك نوازندهابنابراين كوشش اين پروژه در س  
تر و دشوارتر ر بسيار پيچيدهاين كار اخي. تن يك ساز مكانيكيواخهاي رياضي قطعي بوده و نه شبيه سازي فرآيند نروش

تواند از هوش براي نمونه مي. ي اين پروژه خواهد داشتز نتيجهااي دقيقتر ت، ولي اگر به درستي انجام شود نتيجهسا
  .ه نمود يك نوازنده و در نتيجه شبيه سازي صداي يك ساز استفادرفتارهاي عصبي براي تقليد مصنوعي و شبكه

هاي موسيقي ايراني نيز نگاشته شود كه ها و گوشهي اين پروژه بنا بود نرم افزار هوشمند تشخيص دستگاهدر ادامه  
هايي كه در تكميل اين پروژه براي رسيدن ي راهتر اجراي اين پروژه و كليهپيشنهاد دقيق. اين امر هنوز اتفاق نيفتاده است
  .اند ذكر شدهنوشتارع و منحصر به فرد به نظر نگارنده رسيده است، در انتهاي اين به يك نرم افزار كاربردي جام

  
   :به عنوان ورودي و خروجي) برداري و موجي(هاي موسيقي قالب -4- 1  

  
ها و بنابراين جنس ورودي. اي كامال نرم افزاري استگزينيم، شيوهاي را كه براي اجراي پروژه بر ميشيوه  
-ي قالباب كنيم، اما پيش از آن  بايد چندي دربارهخاي انتهاي رايانههاي فايلافزار را نيز از ميان قالبرم نهاي خروجي

  .هاي صوتي و موسيقيايي بدانيمهاي فايل
هايي كم حجم هستند كه درست همانند فايل) ناميم ميبرداريها را كه در اينجا آن (نتيهاي موسيقي فايل  

ها در اين پرونده.  در بر دارند–مثال توسط يك اركستر  –اطالعات مورد نياز براي نواختن يك قطعه را ها پارتيوتورهاي نت
اطالعات فركانس، كشش و شدت نواختن نتها، نام سازهاي موجود در تركيب اركستراسيون و اختصارات و جزيياتي در 

. بردارنده اطالعات پارتيتورهاي يك قطعه هستند ي درهاي برداري موسيقتوان گفت كه فايلمي. نواختن آنها كد شده است
توان صداي  براي نمونه نمي.ي ذخيره شوندنتهاي توانند در فايلها مياز اين رو است كه تنها انواع بسيار محدودي از آوا

  .يك سخنراني را در يك فايل برداري صوتي جاي داد
ي اجرا شدن نحوه. هاي كوچك را اجرا كنندتوانند اين فايلمي) هاPlayer (ي رايج هابسياري از اجرا كنندهالبته   
هاي مشخصي با كه رشته نت تصار ذكر شدهخها به اقالبها به كارت صوتي وابسته است، يعني چون در اين اين فايل

افزار كارت رم  نMIDIدرگاه به ) مثال پيانو، ويولون يا هر ساز ديگري( صداي سازها كيفيتسازهاي مشخصي اجرا شوند، 
  . بستگي دارد ،كنديا هر ابزار الكترونيكي ديگري كه صدا را پخش ميصداي رايانه 

هايي بزرگ هستند كه سيگنال صوتي توليد شده را با ، پروندهموجيهاي صوتي ها، فايلدر مقابل اين فايل  
-توان در فايلهر نوع صدايي را مي. كنندي و فركانس نمونه برداري به صورت ديجيتال و با تمام جزييات ثبت مريزنمايي

ها در اين فايل. هاي برداري معادل خود باشدتواند هزاران برابر حجم فايلها ميحجم اين فايل. هاي صوتي موجي گنجاند
توان هاي درون آن ميشوند، چرا كه با اتكا به دادهها به يك صورت شنيده ميي رايانهها و در همهرا كنندهجي اهمه

  .زييات بازتوليد نمودجسيگنال صوتي ذخيره شده را با تمام 
هاي صوتي برداري را به عنوان ورودي سيستم مورد توانيم قالب فايليابيم كه ميبا نگاهي به تعريف پروژه در مي

  :)3-1شكل  (هاي صوتي موجي را به عنوان خروجي آن در نظر بگيريم و  قالب فايل،طراحي
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 را به عنوان ورودي و قالب صوتي موجي  )نتي(توان قالب صوتي برداري  مي-3-1ل شك
  . در نظر گرفت سيستم مورد مدلسازي را به عنوان خروجي

    
  :تواند داليل انتخاب ما را توجيه كندتوضيحات زير مي  
ي دريافت ذ  صورت كاغاگر بخواهيم اين قطعه نت را به. ي نتي است كه بايد نواخته شودقطعهسيستم ورودي   

هاي مستقل تواند موضوع پروژهاين امر خود مي.  براي خواندن و فهميدن آنها توسط رايانه نياز به پردازش تصوير است،كنيم
هاي ذخيره ساز سمبلهاي الفباي موسيقي به زبان بهتر آن است كه در جستجوي شيوه.  باشدسطوح باالتركارشناسي و 
هاي صوتي  برداري براي فايلاستانداردهاي   )فرمت(قالب ؛ هايي وجود دارندكه گفتيم چنين سيستمچنان. كامپيوتر باشيم

 كه توسط نرم افزار آهنگسازي mus.* هاي پرونده.  هستندهاي موسيقي را دارا كه توانايي ذخيره سازي نتوجود دارند
تر و استانداردتر اما ساده. شوند استفاده ميencoreي رنامه كه در بenc.*هاي شوند و يا پرونده توليد ميFinalي پيشرفته

 Standard MIDI نوع استاندارد اين قالب. شود نگهداري ميmid.*هاي  است كه در فايلMIDIاز اين دو قالب 
Formatهاي موسيقي تاندارد آهنگسازي و اجرا كنندهسافزارهاي اي نرم نام دارد كه نه تنها همه)Playerآن را مي) ها -

. هاي الكترونيكي  قابليت خواندن و نوشتن آن را دارا هستندكنند، بلكه بسياري از سينتي سايزرها و ارگشناسند و اجرا مي
MIDIي استاندارد و مناسبي است تا به عنوان ورودي  تعداد بسيار زيادي از اختصارات موسيقايي را پوشش داده و گزينه

 .سيستم ياد شده به كار رود
هاي كامپيوتري را هاي زيادي از فايلفرمت. اما خروجي نوازنده يك قطعه موسيقي از جنس امواج صوتي است  

هاي  و نيز فرمتwma و CDAهاي فايل. كنندقي را به صورت موج در خود نگه داري مييشناسيم كه قطعات موسمي
ها ترين اين فرمتترين و رايج سادهاما. توان نام بودرا مي...  و  mp3  و RA) Real Audio ( ، mp1 ، mp2 يفشرده
مطلوب هاي ديجيتال با دقت  است كه يك سيگنال صوتي را به صورت داده Standard Wave Format يا Wavفرمت 

 Player  كنم هيچگمان مي. كنددر خود نگاهداري مي...) ها و دقت نمونه برداري، تعداد كانال فركانس نمونه برداري،(
  . را اجرا كند Wavهاي اي وجود ندارد كه نتواند فايلشناخته شده

  : در خواهد آمد4-1شكل هاي فوق دياگرام بلوكي پروژه به صورت با در نظر گرفتن ورودي و خروجي  
  
  

  
  
  
  
  

   تعيين نوع قالب فايل ورودي و خروجي سيستم-4-1شكل 

  قالب صوتي موجي

  شبيه ساز نوازنده
  )نتي(قالب صوتي برداري 

 

  شبيه ساز نوازنده

 

Standard Wave Format 
 
 

(*.wav) 

 

Standard MIDI Format 
 
 

(*.mid) 
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  )وساطت زبان كدنويسي: (تعميم طرح -5- 1  
  

نكته دو پرسش با دقت به اين .  است(File Convertor)ي فايل يك تبديل كنندهي سادهطرح  4-1شكل طرح   
  :كندبه ذهن خطور مي

هاي موجي به راحتي قابل شنيدن هستند، چه نيازي به تبديل شدن به هاي برداري  بدون تبديل به فايلاگر فايل -1
  فايل موجي دارند؟

   هايي با اين منظور تا به حال به وجود نيامده اند؟Convertor يابا فرض لزوم اين تبديل، آ -2
 ها اجرا شوند، ولي Playerتوانند توسط  ميMIDIهاي برداري مانند  چنانكه گفتيم فايل:اسخ پرسش اولپ  

ي گنده بستت افزار كامپيوتر يا دستگاه الكترونيكي پخش كنخآنها به س و كيفيت صداي سازهاي ي اجراوهحنچنانكه گفتيم 
جنس صداي آن ساز را . ها و كشش آنها و عنوان سازي است كه بايد آن را بنوازد شامل توالي نتMIDIيك فايل .  دارد

 يا جداول )Tone Bank( در  كارت صوتي يا بانك سازهاي سينتي سايزر Wave Tableجدولي سخت افزاري موسوم به 
  :شودهاي زير را موجب ميحدوديتاين امر م. كند تعيين ميسخت افزاري مشابه 

 .هاي موجي معادل آنها كمتر استهاي برداري از فايلكيفيت اجراي فايل -1
هاي صوتي وجود دارند، هاي الكترونيك يا به ويژه در جدول موج كارتتعداد سازهايي كه در بانك  سازهاي ارگ -2

 .بسيار محدود و تنها شامل سازهاي استاندارد و بين المللي هستند
شوند و نه روي كدهاي ذخيره سازي تبديالت و تغييراتي وجود دارند كه روي سيگنال موجي صوت اعمال مي -3

  . برداري موسيقي
تبديل  ؛ اي احساس شودچنين تبديل كنندهيك ميانجي در سر راه شوند كه نياز به وجود داليل فوق موجب مي  

ي ن سازهاي مربوطه را از دل فايل صوتي برداري استخراج كرده و قطعهها و عناويهاي نواختن نتاي كه دستورالعملكننده
  .كندنواخته شده را به صورت فايل صوتي موجي ذخيره مي

 در اين زمينه وجود دارند كه به طور كلي –  و بعضا رايگان–اتفاقا نرم افزارهاي متعدد   :و اما پاسخ پرسش دوم  
اما سيستمي كه ما قصد .  دهند موجي تحويل مي هايافت كرده و در خروجي فايلهاي برداري موسيقي را دريانواع  فايل

  .كندها عمل ميكنندهاجراي آن را داريم فراتر از اين تبديل
هاي مشابه زبان( ي قراردادياطالعات فايل برداري به يك زبان واسطه 5-1مشابه شكل سيستم  ايندر   

ي كدهاي سمبليك موسيقي به ناشي از ترجمهخودساخته اين زبان . شودترجمه مي )كدنويسي و برنامه نويسي كامپيوتري
ي نت نمونه در ابتداي ي قطعه گام ناشي از ترجمه23كدهاي قابل فهم براي برنامه نويس است، بنابراين شباهت زيادي به 

  هد آورد؟اي را براي ما به ارمغان خوااما اين زبان واسطه چه فايده. اين بخش خواهد داشت
 
  
  
  
  

  
  ي با وساطت يك زبان كد نويسي تبديل ورودي به خروج-5-1شكل 

 

مترجم كد برنامه 
  نويسي نوازنده

 

Standard Wave  
Format (*.wav) 

Text Source  
Code (*.Nav) 

  

مبدل فايل صوتي  
برداري به كد برنامه 

 

Standard MIDI 
Format (*.mid) 
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اي را از به زبان كدنويسي يادشده، جزييات دقيق و رياضي گونه) فايل برداري(ي اطالعات پارتيتور نت ترجمه  
تواند هد داد كه با دستكاري آن مي قرار خوا–!  در اينجا برنامه نويس–ي نت ورودي سيستم در اختيار آهنگساز قطعه

 در بر  راهاتواند طيفي گسترده،  از تغيير نتاين تغييرات مي. ي اوليه پديد آوردي اجراي قطعهتغييرات بديعي را در شيوه
هاي ويژه  و بديع به صدا را پوشش هاي مشخص و اعمال افكتي نواختن نتگيرد و تا تغيير جنس صداي سازها و شيوه

توان تعريف ويژگي صداي يك ساز توانند برداشته شده يا با يكديگر ادغام شوند، ميكدهاي نوشته شده به راحتي مي. دهد
ج آن را بارها گوش را از جايي و خود قطعه نواخته شده را از جايي ديگر برداشت و آنگاه قطعه را با آن ساز اجرا كرده و نتاي

هاي اختصاصي يك ساز را به ديگر سازها تعميم تكها و افاي تواناييور چنين برنامهعالوه بر اين حض. داده و اصالح نمود
در واقع با وساطت اين زبان شبه برنامه . هاي بسيار ديگري نيز وجود دارند كه در ادامه آشكار خواهند شد قابليت.دهدمي

مال كند، آنها را به طور مستقيم روي امواج به اجرا ها اعهاي خود را بر روي نتتواند به جاي آنكه ايدهنويسي آهنگساز مي
در برابر اين پس . آورند را براي برنامه نويس به ارمغان مي- و البته دشوارتر–تر اي بس آزادانهاين امواج عرصه. در آورد

تر از فهم زبان دانان بسيار دشوارمحاسن اشكال اساسي اين زبان كدنويسي اين است كه فهم آن به ويژه براي موسيقي
  .نويسي استنت

به كد متني  1توسط بلوك شماره ) MIDI(اطالعات فايل برداري صوتي نخست .  توجه كنيد1-5دوباره به شكل   
)Text ( سازي و قالب ذخيرهزبان كدنويسي نوازنده براي آساني نام اين زبان را هم . شودميزبان برنامه نويسي تبديل

 بلوك شماره در گام دوم. كنيم ذخيره ميNav.*هاي ها را در فايل يعني برنامه ناميم، ميNAVا كدهاي نوشته شده در آن ر
 Navفايل  و تبديل  ) برنامه نوشته شدهCompileتوانيم بگوييم با تقريب مي( اقدام به ترجمه و اجراي كد برنامه نويسي 2

  .كندمي) WAVE(به فايل موجي صوتي 
اي جداگانه تواند موضوع پروژهخود مياين بلوك  .مياگنجاندهرا ن 1 اجراي بلوك شماره ژهن پرويف ايفعال در تعر

در اين راستا قرارداد كردن . )6-1شكل  ( هدف اصلي اين پروژه و جزء اساسي آن است2اجراي بلوك شماره . باشد
 كد نويسي و طراحي و اجراي آن به نت نويسي موسيقي به صورت يك زبان هايهايي براي بيان دستورالعملدستورالعمل

تحويل دهد، اسلوب اساسي اين با كيفيت مطلوب ي خروجي را تصورت نرم افزاري كه بتواند آن را اجرا نموده و فايل صو
محاسبات سيگنال  و  و معكوس آن، نشان دادن سيگنال و طيف، FFT اجراي الگوريتم . خواهد بودنوشتارپروژه و اين 

تعبيه شده اند، جزيياتي هستند كه به عنوان  نرم افزار كارگاه موجو ساير امكاناتي كه در بخش  لترينگامكانات فيطيف، 
هاي نت ي ضرايب هارمونيكمثال به دست آوردن پوش دامنه. لوازم بخش اصلي برنامه بايد در اختيار كاربر قرار گيرند

هاي خاص  يا اعمال افكت. و نمايش طيف فركانسي آن داردي سيگنال  و محاسبهي يك ساز نياز به امكان مشاهدهنمونه
) IFFT(ي معكوس تبديل فوريه  كردن طيف و محاسبه Scaleبر روي صدا مستلزم در اختيار داشتن امكانات فيلترينگ، 

  .دارد
  
  
  

  
  )يهاي موسيقمترجم يك زبان برنامه نويسي با هدف توليد سيگنال( چارچوب اصلي پروژه -6-1شكل 
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 : مزاياي شبيه ساز نوازنده-6- 1  
  

دست كم تا اين لحظه نگارنده ردي از هيچ زبان كدنويسي موسيقي را در جايي پيدا نكرده است و از اين رو   
رود كه اين طرح ابتكاري در صورت گسترش بيشتر به يك نرم افزار كاربردي بسيار سودمند قابل به كارگيري احتمال مي

  .هاي صوتي به كار رودهاي ويژه و افكتموسيقيدانان و دستياران آنها در امر جلوهتوسط آهنگسازان و 
شوند، شود كه بدانيم نرم افزارهايي كه امروزه توسط موسيقيدانان داخلي استفاده مياين امر از آن جهت تقويت مي  

  :هاي زير روبرو هستندبا مجدوديت
اند و تنها توانايي اجراي فواصل فركانسي از مضارب نيم پرده را دارا  شدهنگاشتهزمين غرب من نرم افزارها  در اي. آ    
  .  در حالي كه فواصل موسيقي ايراني و شرقي غير ازمضارب نيم پرده است،هستند

  . در فهرست آنها يك ساز ايراني هم وجود ندارد،اماشناسندبساز گوناگون را صدها  ممكن است هاآناز برخي . ب
 .تر نمودتوان با تمهيداتي آن را طبيعيكنند مصنوعي است و ميين سازها توليد ميصدايي كه ا. پ

عالوه بر اين امكانات نوازنده . در طي انجام اين پروژه از ميان ببريم در حد توان بر آنيم تا براي نخستين بار اين اشكاالت را
، 2 هاConvertor ، 1 هاPlayerمي نرم افزارهاي موسيقي از  كه برخي از آنها در تما دارا خواهد بودهاي زير را نيزتوانايي

Mixer   و  3 ها Composer 5ي موجود بي سابقه است4 ها:  
براي نمونه . ي نت نواخته شده دارا هستندروي صدابر  خاص خود را هايتوانايي اجراي جلوهبرخي از سازها . آ

Vibration )لرزش صدا ( ويولون و كمانچه استاز امكانات سازهاي زهي مانند .Glisando )ي فركانسي جاروي پيوسته
بعضي از .  استآن بي بهره استاز براي نمونه پيانو و است  هازهي و برخي از بادياز امكانات سازهاي ) بين دو نت

 نوازنده تمامي .كنندادا   )Stecatto(تر ها را كوتاه زمان ميرايي موج را تغيير دهند، مثال نتتوانند مدتربي نميضسازهاي 
  .دهدهاي يك ساز را در اختيار سازهاي ديگر قرار ميتوانايي
توان يك قطعه موسيقي را با يك ساز آغاز يعني مي. تبديل پيوسته يك ساز به ساز ديگر از امكانات نوازنده است. ب

تواند  اين كار مي.ساز ديگر تبديل شودنمود و با ساز ديگري به پايان برد و در حين شنيدن قطعه كم كم صداي يك ساز به 
  .انجام شود...) شكل زمان اوج، ضريب ميرايي و (ها و شكل پوش موج با تغيير تدريجي هارمونيك

 را آنصداي  مكانيكي ساز، يعني به جاي طراحي. توان صداهاي بديعي به وجود آوردبا استفاده از نوازنده مي. پ
توان صداهاي نوين به بانك رايب معرف صداي يك ساز يا تأليف يك ساز از نو ميدر واقع با تغيير ض. طراحي نمود

                                                 
1 .Playerاي  نرم افزاري است كه فايل هاي چندرسانه)Multimedia (كند، مانند همچون پرونده هاي صوتي را پخش ميReal Player ،

Winamp ،Jetaudio يا Windows Media playerاز ديگران هوادار دارند  كه در ايران بيشتر .  
2 . Convertorي پرونده در اينجا منظور انواع تبديل كننده. كند چنانكه گفتيم نرم افزاري است كه يك قالب فايل را به نوعي ديگر تبديل مي

  .كنندهر يك انواعي از تبديل را اجرا مي...  و WinGroov ، mp3 Compressor ، Jetaudio  .هاي صوتي به يكديگر است
3 .Mixerرا دارا هستند، نرم افزارهاي ) موجي يا برداري(هاي گوناگون  كه توانايي تركيب اصوات فايلاندافزارهايي ها نرمMix بسيار 

 PCDJافزارهاي هاي رايگان نرمي شخصي دانلود كردن نسخهمند هستيد، تنها به عنوان يك تجربهاگر به اين زمينه عالقه. متنوعي وجود دارد

Red و Atomix و Fruity Loopsكنميشنهاد مي را پ.  
4 .Composerي ديداري و بيشتر با نت به عنوان يك پديده. شوند ها نرم افزارهايي هستند كه به طور ويژه براي آهنگسازي استفاده مي

  .اند هر يك با امكاناتي يشترين مخاطبان را به خود سرگرم نمودهCakewalk و Final ،Encoreدر ايران . رفتار مي كنند
  و نرم افزار پردازش موج صوتي SigViewل فهرست نرم افزارهاي كاربردي حتما بايد از نرم افزار تحليل موج صوتي مهئدسي  در تكمي. 5

WaveLabياد شود .  
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در   باشند، ميقابل استفاده در قطعات صداي ديگر سازهاي موسيقايي خوشايند و آواهايي كه مانند. صداهاي موجود افزود
  .ساخته شده اندهاي الكترونيكي حالي كه هيچ ساختار مكانيكي تا كنون قادر به توليدشان نبوده است و صرفا به روش

 نيست چرا كه بايد مانند يك كامپايلر تمام Realtime ي قطعات نوازنده در اجرا. البته مشكالتي نيز وجود دارد  
. ها را خوانده اشكاالت آن را گرفته و در صورت عدم بروز خطا اقدام به ترجمه نهايي آن به سيگنال صوتي كنددستورالعمل
براي تخمين مدت زمان اين .  سيگنال صوتي در يك فايل خروجي نوشته شد، قابل پخش و شنيدن خواهد بودپس از آنكه

اي در توانيم بگوييم كه در يك رايانه شخصي متوسط اين فرآيند ترجمه براي يك قطعه نمونه چند دقيقهتبديل تنها مي
  .حدود كمتر از چند دقيقه خواهد بود

 ه و ماهر كردن نوازنده را كه در ادامههاي گسترش پروژهمچنين راه.  كار قابل رفع هستندياين كمبودها در ادامه  
  .  شده است را نبايد از نظر دور داشتهبه آن اشار
در هر حال امتيازاتي كه باالتر به آنها اشاره شد،  امكاناتي بودند كه با اين كيفيت احتماال براي نخستين بار اجرا   

  . خود به توليد آن اقدام كرديم،افزاري با اين امكانات در به نتيجه نرسيدكه جستجوي ما براي يافتن نرمهنگامي . شوندمي
  

 : تكميل نوازنده-7- 1  
  

هر چند كه اين   ي آهنگسازان باشد،تواند مورد استفادهبرد كه مياي به سر مينرم افزار نوازنده هم اكنون در مرحله  
براي هموار كردن اين . تواند بسي بيش از اين باشدن امكانات نوازنده هنوز ابتدايي است و ميهمچني. استفاده دشوار است

هايي در اينجا برخي از راه. هايي را بايد به اين برنامه افزودبخشنوازنده ها و اضافه كردن امكانات يبشتر به ساختار دشواري
توانند به عنوان موضوعات بعضي از پيشنهادها مي. صيف كرده ايمتوان پيمود، به اختصار تورا كه در تكميل نوازنده مي

 مورد توجه  هوش مصنوعي ونرم افزار، كنترل،  مخابراتهايهاي كارشناسي و سطوح باالتر رشتهنامهمناسبي براي پايان
 .قرار گيرند

  
موج منتشر ازنده نو نرم افزار  چنانكه گفتيم،: ي سازساز هوشمند رفتار نوازندهطراحي شبيه-1-7-1

 يعني با  خورد،اين نرم افزار با آكوستيك به هيچ وجه گره نمي. كندهاي رياضي تقليد ميشده از سازهاي موجود را به روش
دامنه بر (ي سيگنالي ساده كند و موج صوتي را تنها به منزلهمعادالت سه بعدي موج صوتي مكانيكي تماسي برقرار نمي

توان مي .ترين راه نوازنده بودن استشناسد و اين سادهي ديجيتال ميصورت نمونه برداري شدهآن هم به  ) حسب زمان
هايي را طراحي كرد كه به جاي تقليد از حاصل صداي مثال الگوريتم. هاي بيشتري را نيز آزمودتر با قابليتهاي پيچيدهراه

ي  رفتار مجموعه و با همين سيستم مكانيكي بپردازندي صوت ايجاد شدهبه رابطه ساز صرف نظر از سيستم مكانيكي، 
اين كار البته . ي آن بتوانند صوت ايجاد شده را نيز تقليد نمايند را تقليد كنند تا در نتيجه5-1نوازنده در بلوك اصلي شكل 

تواند  مياش نتيجهولي. ي يك ساز صورت گيردسازي يك ساز يا خانوادهي دانش مكانيك و با هدف شبيهبايد با پشتوانه
  . ي آنها شودشدهسازيمنجر به اصالح ساختار سازهاي حقيقي با اتكا به مدل شبيه

  
نويسي به زبان چنانكه گفتيم، برنامه:  و برعكسNAV به MIDهاي  طراحي مبدل فايل-1-7-2 

كردن در نتيجه براي كاربردي. ر استكاري بس دشوا شناسند،به ويژه براي موسيقيدانان كه زبان نمادين نت را مينوازنده 
هاي استاندارد ي تبديل قالباين بلوك وظيفه. شود احساس مي5-1 در شكل  1ي افزار نياز شديدي به بلوك شمارهنرم
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را به كد برنامه نويسي  كنند كه موسيقيدانان به راحتي و با نرم افزارهاي ويژه آنها را توليد ميMIDIمانند ) نتي(برداري 
NAVي چون يهاطلبد كه مستلزم بازخواني قالبميرا اي اجراي اين بلوك كار جداگانه.  بر عهده داردMIDIاست .  

ي عملي ازاين توان راه حلي آسان و كاربردي را براي استفاده اجرا شوند مي1-5در صورتي كه هر دو بلوك شكل   
هاي ساخته شده را تواند به راحتي و مانند هميشه نتيقيدان ميبدين ترتيب يك موس. نرم افزار به شرح زير پيشنهاد نمود

سپس حاصل .  ذخيره كندmidهاي برداري  بر روي خطوط حامل ترسيم نموده و در فايلComposerتوسط نرم افزارهاي 
 را تغيير  Nav تبديل كند و در صورت تمايل كد نوشته شده در فايل Navاين ذخيره سازي با استفاده از مبدل به فايل 

  . 1)امكان پذير نيست  midتغييراتي كه چنانكه گفتيم در فايل . (دهد
ي پارتيتور تصويري يا ويرايش و را به منظور مشاهده نوازنده توان كدهاي نوشته شده توسطدر اقدامي مشابه مي  

بلوك دياگرام .  برداري تبديل نمودهاي استاندارد به فرمت File Convertorاجرا در نرم افزارهاي ديگر توسط معكوس اين 
  :تعريف اين پروژه به شكل كلي زير است

  
  
  

  
  
  

  هاي صوتي برداري به كد برنامه نويسي و بر عكس تعريف مبدل فايل قالب-7-1شكل 
  

همانگونه كه ديديم، نوازنده از خطاي انساني : NAV گنجاندن خطاي عمدي در اجراي فايل-1-7-3  
در موسيقي اين . كنداي دو نت از هر سو يكسان را حتا در طول يك قطعه به يك شكل ادا نميچ نوازندههي. مبرا است

ي كلي اين بند تعريف اين حدود و آزاد گذاردن نرم افزار ايده. روددانيم، چرا كه از حدي فراتر نميتغييرات جزيي را خطا نمي
هاي نت براي اين كار بايد الگوريتم ساده و ماشيني توليد سيگنال.  استدر بين حدود) با قواعدي پيچيده(در حركت اتفاقي 

بررسي چگونگي اين تغيير به هيچ روي در اين . تر شنيدن اصوات تغيير دهيمرا در نرم افزار نوازنده به منظور هر چه طبيعي
  .يماگنجد، در اينجا ما تنها از لزوم آن آگاهمجال نمي

  
براي اين كار نيازي به : امترهاي كيفيت صوتي صداي سازهاي گوناگون تشكيل آرشيو پار-1-7-4

تواند آن را به  مي نوارندههاي كارگاه موج و برنامه نويسي اجراي نرم افزاري جديد نيست، بلكه كاربر با كاركردن با محيط
هاي آنها و يب هارمونيكي شكل موج و ضراغرض تعريف فهرست كاملي از سازهاي گوناگون با مطالعه. انجام برساند

مشابه اين كار را براي ساز تار در انتهاي . باشدمقدار دهي صحيح در مورد هر ساز به پارامترها با استفاده از كارگاه موج مي
                                                 

 A تواند هر عضو از مجموعهيك مبدل مي. ي زير را در نظر بگيريددو مجموعه :كنيمتر اين قضيه را چناين بررسي ميبه زبان رياضي. 1
طبيعتا . اما عكس اين كار هميشه ممكن نيست. تبديل كند)  ي كدهاي موسيقاييمجموعه (B به يك عضو از مجموعه  )وعه پارتيتورهامجم(

ي تبديل تابعي يعني ضابطه. بزرگتر خواهد بود)  مثال بايت( بيشتر و حجم آنها نيز بر حسب واحد اطالعات گسسته Bي تعداد اعضاي مجموعه
-كه عضو برد تابع هم مي (Bبنابراين تغيير جزيي در يك عضو مجموعه انجام  .اش بزرگتر است يك به يك كه برد آن از دامنهاست پوشا و نه

 تحت ضابطه  Aيعني عضوي كه از تبديل هيچ يك از اعضاي   و خارج از برد تابع تبديل را توليد كند،Bتواند عضوي ديگر از مجموعه مي) باشد
fنمونه هاي دقيقتر اين مثال را در آينده نشان خواهيم داد.آيد به دست نمي .  

Text Source  
Code (*.Nav) 

 

مبدل فايل صوتي  
برداري به كد برنامه 
  نويسي  و بر عكس

 

Standard MIDI 
Format (*.mid) 
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پس از به دست آوردن كد برنامه نويسي معرف صداي يك ساز بايد حاصل آن را توسط . فصل سوم اين پروژه انجام داديم
اي از آن به صورت فايل موجي پس فرآيند تقليد صداي سازي كه نمونه. نويسي شنيد و اقدام به اصالح آن نمودزبان برنامه 

اي است كه كاربر آن را مكررا در محيط كارگاه موج تكرار نموده و بازخورد آن را با استفاده وجود دارد، خود فرآيند حلقه بسته
 پارامترهاي  ها زمان بگيرد،ز چند مرحله اصالح كه شايد براي هر ساز ساعتپس ا. كنداز محيط برنامه نويسي اعمال مي

ي بيان اين پارامترها به زبان كدنويسي نوازنده معموال بيش از يكي دو صفحه. آيدي معرف صداي ساز به دست ميبهينه
با . براي سازهاي گوناگون استهدف از پيشنهاد اين بند تدوين فهرست كاملي از اين صفحات . نخواهد بود) text(متني 

توانند بدون نياز به كارگاه موج و تعريف شخصي صداي يك ساز، از كد پيشتر تدوين چنين آرشيوي كاربران نوازنده مي
  .ي خود را با صداي ساز دلخواه بشنوندتوليد شده استفاده نموده و قطعه

  
هاي تبديل قالب :هاي برداريهاي موسيقي موجي به فايل طراحي مبدل هوشمند فايل-1-7-5  

چرا كه حجم اطالعات در اين تبديل به شدت رو به . تواند الگوريتمي بدون هوشمندي باشدصوتي برداري به موجي مي
اينكه بتوانيم . عكس اين كار اما بسيار دشوار است. كنندي ما تعيين ميافزايش است و اين افزايش را الگوهاي خودساخته

ي نوازد به راحتي از عهدهنال شنيده شده حاصل تركيب چه سازهايي است و هر ساز چه نتي را ميتشخيص دهيم سيگ
هاي خاص يعني سازهاي در حالت. تواند آن را به انجام برساندالبته اين كار شدني است چون انسان مي. آيدماشين بر نمي

. شده توسط يك ساز را با خطاي كمينه استخراج كندهاي نواخته اي نگاشت چنان كه نتتوان برنامهبدون همراهي مي
تغيير فركانس . ي فركانس مطالعه نمودرا در حوزه) Short Time Samples(هاي كوتاه زماني توان نمونهبراي اين كار مي

-ي كلي ميايدهپس از اجراي اين . هاي جديد باشندتوانند بيانگر تغيير نت و نواختن نتي طيف ميهاي دامنهيا ارتفاع قله
  :تر بررسي نمودهاي پيچيدهتوان امكان اجراي اين كار را براي اركستراسيون

 
  
  
  

  
  

  )وارون نوازنده(هاي موجي به نتي  طراحي نرم افزار تبديل فايل-9-1شكل 
  

در . كندفي مي را معرنوازندهي  است كه كاركرد اصلي برنامه5-1در واقع اين طرح وارون بلوك دياگرام دوم شكل   
در صورتي كه اين طرح با حداقل خطاي ممكن اجرا . كندواقع طرح مبدل فايل اخير پارتيتور نت را از فايل موجي ذخيره مي

مثال بر روي (توانند پارتيتور قطعات اجرا شده دانان مشتري پر و پا قرص ان خواهند بود، چرا كه به راحتي مي موسيقي شود،
CDرا به روايت كامپيوتر مشاهده كنند)  يا نوار كاست.  

 

مبدل فايل صوتي  
برداري به كد برنامه 
  نويسي  و بر عكس

Standard MIDI 
Format (*.mid) 

 

Standard WAVE 
Format (*.wav) 
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   نوازندهه عنوانرايانه ب: دومفصل 
_________________________________________________  

  
  
  
  
  
 
  

توانيم صداي ساز را در هنگام هاي نرم افزاري مياي و تنها با اتكا به روشنويسي رايانهبا به كارگيري برنامه  
هاي كلي اجراي اين كار را به روش شخصي خودمان در اين بخش قصد داريم تا ايده. كنيمسازي نواختن يك قطعه شبيه

كار را از اجرا و ذخيره سازي يك سيگنال سينوسي ساده تا . بررسي كرده آن را در چارچوب برنامه نويسي پياده نماييم
  :گيريمي موسيقي اركستري با تمام جزييات پي ميرسيدن به يك قطعه

  
  وليد سيگنالي با فركانس و مدت زمان مطلوبت -1- 2  

  
نت الي اكتاو  (A3گوييم نت در واقع هنگامي كه ما مي. عامل مشخصه اصلي يك نت موسيقي بسامد آن است  

 . است440ي سازها چيزي بسيار نزديك به نتي را در نظر داريم كه بسامد آن در همه) 3
ي دو صدا يا به بيان پرده واحدي براي معرفي فاصله. ي استادر موسيقي آكادميك فواصل موسيقي نيم پرده  
اي با هاي موسيقي رشتهسيستم كالسيك موسيقي فركانس نتتقسيم بندي در . تر نسبت فركانس آن دو استصحيح

 است و فركانس هر نت دوبرابر فركانس) دوازده نيم پرده( شش پرده لدر اين سيستم هر اكتاو معاد. تصاعد هندسي است
نسبت فركانس هر نت نسبت (توان قدر نسبت اين تصاعد هندسي بنابراين مي. باشدتر مينت معادل آن در يك اكتاو پايين

  :را به دست آورد) به نت نيم پرده پايين تر
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==q  
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22 و پردازش سيگنال هاي موسيقيايي ديجيتال            نرم افزار توليد : نوازنده    

  لگاريتمي بسامد آنهاطي فواصل موسيقي با طيف خي طيف مقايسه -1-2شكل 

 10باند شنوايي ما بيش از اين بدان معنا است كه .  هرتز است20000 تا 16ي شنوايي گوش انسان در حدود بازه  
مغز در تشخيص موسيقي اصوات اين بازه از راه شناختن نسبت هندسي بين بسامد ي مهم اين است كه نكته .اكتاو است

گيريم تا به صورت خطي ان كردن فواصل موسيقي بر اساس پرده از اين محور لگاريتم ميدر واقع با بي. كندنتها اقدام مي
نسبت به نت مبدأ ها عرف مقادير عددي فركانسم پ-1-2 شكل. نام دوازده نت يك اكتاو است آ-1-2 شكل .مدرج شود

)Cفواصل  معادل خطي  كهب-1-2اما .  را تشكيل داده است059/1تصاعدي هندسي با قدر نسبت  و است)  اكتاو پايين
 است و تصاعدي عددي را  نخستپ-1-2سطر بيان كرده است، حاصل لگاريتم  گرفتن از   را بر حسب نيم پردهفركانسي
نيم  21m(پرده   21m را به عنوان نت مبدأ انتخاب كنيم، بسامد نتي كه 1fي اكنون اگر نتي با فركانس پايه .دهندنشان مي

ي دو صدا   بر اساس فاصلهآ-2-2ي ي زير رابطهرابطه  از دو. 1باشدميبه راحتي قابل محاسبه ) 2f( است از آن زيرتر  )پرده
-به عكس با داشتن نسبت بسامد دو نت هم مي. دهد به دست مي )بر حسب پرده، نسبت فركانس آن دو را بر حسب هرتز

 ): ب- 2-2ي رابطه(اي آنها را نيز به دست آورد ي پردهتوان فاصله
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توانيم با داشتن نام هر نت، بسامد آن را ي آن ميبه وسيله. ي نخست سر و كار داريمما بيشتر با رابطهدر اينجا   

 را توليد هل ژنراتور، سيگنالي با بسامد ياد شدتوانيم با استفاده از الگوريتم يك سيگنا با دانستن بسامد نت مي.محاسبه كنيم
  .برداري كنيمكرده و از آن نمونه

 و به مدت 0Vي ماكزيمم ، دامنه0fاكنون فرض كنيم كه هدف ما ساختن سيگنال ديجيتالي با فركانس ثابت  
 هاورت تعداد كل نمونهدر اين ص .باشد ميbps 8 و ريزنمايي نمونه برداري fsبرداري فركانس نمونه.  باشدTsزمان 

Ns = Ts . fsتواند با نوشتن سازي در پرونده ميي گسسته و ذخيرهي پيوسته به دادهبرداري، تبديل نمونهنمونه.  خواهد بود
  .يك حلقه انجام گيرد

 
  تعيين شكل موج سيگنال -2- 2

اي، سازهاي كوبه. كنند ميسازهاي موسيقايي را بر اساس شكل فيزيكي و مكانيسم صدادهي آنها تقسيم بندي  
سازهايي كه در يك خانواده قرار دارند معموال صداي شبيه ... سازهاي زهي، سازهاي بادي چوبي، سازهاي بادي برنجي و 

در لحظات مختلف، و در ) هاضرايب هارمونيك(ي نخست شكل موج صداي ساز م، در درجهيديد چنانكه. به همي دارند
با . ترين عوامل تعيين جنس صداي يك ساز هستندنه آنها در هنگام نواختن يك نت اصليي دوم شكل پوش دامدرجه

                                                 
  . منفي خواهد شد21f بمتر باشد 1f از 2fدر صورتي كه . تواند مثبت يا منفي باشد مي21m ي فوقدر رابطه.  1



23 و پردازش سيگنال هاي موسيقيايي ديجيتال            نرم افزار توليد : نوازنده    

هاي صداي تك فركانس حاصل از يك ساز و توليد رسد كه با دانستن ضرايب هارمونيكتوجه به اين نكات به نظر مي
ي آن در تضعيف به جاي دامنهو تقويت و ) هابر اساس هارمونيك(ي دلخواه، شكل موج دلخواه صوتي با فركانس پايه

البته تا حدودي چنين است ولي موانعي وجود . توانيم هر صداي نت دلخواه از آن ساز را توليد كنيمهاي مختلف ميزمان
  :دارد

 در. هاي گوناگون يك ساز واحد تغييرات آشكاري داردها در نتي هارمونيك براي بعضي از سازها مقادير رشته-1  
حتا اگر اين تغييرات فاحش را عاملي ناخوشايند . ي داردزياد تغييرات ،تا زيرتريننت ترين  بمازها اين مقادير برخي از ساز

 چون ماهيت آنها  توان آنها را ناديده گرفت، باز هم نمي هاي فيزيكي و مكانيكي آن را پديد آورده است،بدانيم كه محدوديت
از بم تا (هاي مختلف راي توليد صداي يك ساز با دقت بهتر بايد در فركانسببنابراين . جزو تعريف صداي يك ساز است

  .باند فركانسي يك ساز را بر اساس يك نمونه سنتز كنيمهاي آن را بگيريم تا ناچار نباشيم تمامچند نمونه از هارمونيك) زير
برخي از . كندز ساز واحد تغيير ميها در لحظات مختلف براي نت واحد ا براي بعضي از سازها مقادير هارمونيك-2  

كنند در حالي كه در هنگام ميرايي موج به هايي خاص توليد ميسازها در ابتداي نواختن شان شكل موجي را با هارمونيك
براي افزايش دقت در توليد صداي يك ساز همچنين بنا براين . شونداشكال ديگر  با ضرايب هارمونيك ديگر مرتعش مي

-توانند دورههاي گوناگون مي اين زمان.هاي آن نمونه برداري كنيمهاي گوناگون نواختن موج  از هارمونيكنبايد در زما
  .هاي حركت اوليه، اوج گيري، ماندگاري و ميرايي موج باشند

ي هيچ فركانس پايه دهندهطيف اين اصوات نشان. كنندفركانس را توليد مياي اصواتي غير تك سازهاي كوبه-3  
توانيد صداي براي نمونه مي. ها در صداي آنها حضور دارداي از فركانسهاي مشخصي نيست بلكه باند گستردهو هارمونيك

براي ما ) عالوه بر دامنه(هاي هم فركانس در اين موارد اطالعات فاز طيف به عكس نت. سنج يا طبل را در نظر بگيريد
كنند نيز بخشي از ه برخي از سازهاي موسيقايي كه اصوات تك فركانس توليد مي بلك اي،نه تنها سازهاي كوبه. اهميت دارد

يعني عالوه بر زنگ صداي تك فركانس نوعي صدا با طيف گسترده هم در صداي آنها . طيفشان غير تك فركانس است
هاي مشخص، در لحظات كتوان ساز پيانو اشاره نمود كه عالوه بر زنگ تك فركانس با هارمونيبراي نمونه مي. وجود دارد

صداي خشن كشيده شدن آرشه . رسدها به سيمهاي پيانو به گوش ميآغازين نواختن صداي تقه ناشي از برخورد چكش
پس . ي تار و گيتار و نيز صداي دميدن اوليه در سازهاي بادي نيز از همين جنس استصداي زخمه روي سيمهاي ويولون، 

چه باالتر عالوه بر اصوات تك فركانس بايد بتوانيم اصوات ضربه مانند غير تك فركانسي را براي توليد صوتي با كيفيت هر 
  .نيز ايجاد كنيم

  
  :گرديمبه شكل موج سازها باز مي. اين مشكالت را در آينده به طور مفصل تري چاره خواهيم نمود  

  
است، عامل اصلي تفاوت صداي ترين عامل در شناخت صداي يك ساز چنانكه گفتيم شكل موج سيگنال اساسي  

سازهاي هم خانواده كه ساختار فيزيكي يا صداي مشابهي دارند، . هاي آن دو استيك پيانو با يك سنتور تفاوت شكل موج
ترين گام شكل موج آن را بنابراين براي سنتز صداي يك ساز بايد در مهم. هاي مشابهي نيز خواهند داشتشكل موج

  .شناسايي كنيم
. هاي آن متناسب استي فوريه شكل موج يك سيگنال متناوب با مقدار ضرايب هارمونيكس نظريهبر اسا  
در .  برابر فركانس سيگنال پايه است Kشود كه فركانس آنها ي سينوسي گفته ميهاي سادهي سيگنالها به كليههارمونيك

  :آيندهاي آن به ترتيب از روابط زير به دست مييك داشته باشيم، فركانس هارمون Func (T)واقع اگر تابع پريوديك چون 



24 و پردازش سيگنال هاي موسيقيايي ديجيتال            نرم افزار توليد : نوازنده    

  0T = 1/fكه در آن     Func (t+T) = Func (t)  :مشخصات سيگنال اصلي
 

 A0  هارمونيك صفرم  
 A1 Sin(2πf0t + P1)    هارمونيك نخست 
)A2 Sin     هارمونيك دوم  2*2 πf0t + P2)  
)A3 Sin   هارمونيك سوم   2*3 πf0t + P3)  

)2-3(                    ……………………            ……… 
ام   k هارمونيك   Ak Sin (2kπ  * f *0 t + Pk)  

  
 يعني به ازاي  ها توليد نمود،توان هر موج متناوب حقيقي را از جمع جبري اين هارمونيكي فوريه ميبنا بر نظريه  

  :ي زير برقرار باشدابطه وجود دارند كه به ازاي آنها رPk و Akهاي حقيقي هر موج پريوديك رشته
  

)2-4(    )2(.)( 40
1

0 PtfkSinAAtFunc K

K k ++= ∑ =

∞=
π 

  
  : نكته را بدانيمدوبراي استفاده از فوريه جهت ساختن سيگنال با شكل موج دلخواه بهتر است كه 

  
شوند، پس چند هارمونيك اول براي رسيدن به صدايي با  رفته رفته كم ميAk ضرايب Kنخست آنكه با افزايش 

هاي باالتر در نمونه به تجربه ده هارمونيك نخست كافي هستند، چرا كه ضرايب هارمونيك. ( بسنده استكيفيت دلخواه
در شكل گنال كوتاه، يك سيدر ) Pkرشته (ها تغيير فاز هارمونيك) برداري از صداي يك ساز حقيقي معموال بسيار ناچيزند

در واقع علت آن . ي تجربي استالبته اين قضيه يك گزاره. موج صدا تأثير دارد ولي در جنس صداي شنيده شده نقش ندارد
چيزي كه در اينجا بايد يادآوري شود اين است كه در صورتي كه طول زماني . را بايد در ساختمان گوش انسان جستجو نمود

ون تغيير آن به فاز نقش بسيار مهمي را دارا است چ) مانند يك سخنراني يا حتا اداي يك كلمه(پريود سيگنال زياد باشد 
ي تناوب يك پريود نمونه از صداي يك ولي چون دوره. تواند حروف ادا شده را در زمان پس و پيش كندطور خوشبينانه مي

با بررسي طيف . ساز بسيار كوتاه و در حد ميلي ثانيه است، تغيير فاز هيچ نقشي در تغيير كيفيت صداي ساز نخواهد داشت
در ) 2-2شكل (ها به يكديگر نزديك هستند توان دريافت كه هارمونيكسازهاي مشابه ميهاي يكسان از فركانسي نت

   .باشندحالي كه فازها مستقل از هم و متفاوت با يكديگر مي
  

  . ندارد Dcي دوم آن است كه  سيگنال صوتي سطح نكته
  

  :تر نمودرا از اين ساده  )4-2ي رابطه(ها توان تركيب هارمونيكي ياد شده مي با توجه به دو نكته
  

 )2-5       ()2(.)( 0
1 tfkSinAtFunc K

K k∑ =

∞=
= π  
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  مشابه اند، زنديخيك ساز برميكه از هاي تك فركانسي نتها در كي هارمونيهيآرا -2-2شكل 

  
 اينبراي . توان جنس صداي آن را به خوبي شبيه سازي نمودبا دانستن ضرايب چند هارمونيك اصلي يك ساز مي  

  .نماييمها را هم جمع جبري ميهماهنگ، ايمكردهسازي  ذخيرهاي كه موج سينوسي سادهكار با
 ينوسهايمجموع ستوانيم به جاي البته براي آنكه بخواهيم شكل موج دلخواه را در فايلي ذخيره سازي كنيم، مي  

ها آن را  بر اساس مجموع هارمونيكFuncف  استفاده كنيم و به جاي تعريFunc (T) از تابع پريوديك ،يپريوديك متوال
  .ندان مورد نياز نيستچدر شبيه سازي سازهاي حقيقي اين امر . اش توليد كنيمابطهضبه طور مستقيم از روي 

 
  تغيير فركانس پريودها به نسبت ثابت -3- 2 

  
اين . ر عدد ثابتي ضرب كنيمتر كنيم، بايد فركانس آن را دي مشخصي زيرتر يا بمبراي آنكه يك نت را به فاصله 

 به ميزان جزيي و يا در هنگام كوك كردن يك ساز) توناليتوالسيون(امر در موسيقي در هنگام تغيير نت پايه بدون تغيير گام 
  .رودبه كار مي

  
 ايجاد لرزش در صدا -2-4 

  
هاي خود را كانس صداي نتسازهاي بادي و زهي فراواني وجود دارند كه امكان ايجاد لرزش جزيي در دامنه و فر 
ازهاي بادي با حركت جزيي انگشتان، و در سازهاي زهي چون كمانچه و ويولون با لرزش جزيي ساين امر در . دارا هستند
 است AM سيگنال مانند مدوالسيون ي دامنهي تغيير نوساني ويبراسيون در دامنه يعن.آيدبر روي سيمها پديد ميانگشتان 

. كندي موج حامل با فركانس لرزش سيمها سوار مي ساده با فركانس لرزش انگشت نوازنده را روينوسكه سيگنال پيام سي
 آن اين است كه فركانس نواخته ي در فركانس نيز صورت گيرد كه معناFMتواند مانند مدوالسيون ياين مدوالسيون پيام م

دهد كه ي يك نت لرزان نشان مياقع مطالعهدر و. كندينوسان م يشدن نت در حال ويبراسيون حول فركانس مركز
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) سيگنال صاف و بدون لرزش (ي سيگنال حامل اصلي را روFM و AMويبراسيون يك نت توأمان هر دو نوع مدوالسيون 
  :كنيمبراي شبيه سازي ويبراسيون سه پارامتر را تعريف ميبا توجه به توضيحات فوق  .كندياعمال م

 
  VibVol: چنانكه .  متغير است1 تا 0اين عدد بين . دهدرات پريوديك پوش دامنه را نشان  ميغييت ميزان نسبي
در صورتي كه اين مقدار صفر . ي نوسان سيگنال استي نوسان پوش به دامنه نسبت دامنهVibVolبينيد  مي3-2درشكل 

 سيگنال پيام در مدوالسيون ي دامنه معرفVibVol به بيان ديگر .ايجاد نخواهد شد ي سيگنالباشد، هيچ تغييري در دامنه
AMباشدي م.  

  

  
  

  .ي نوسان سيگنال استي نوسان پوش به دامنه نسبت دامنهVibVol -3-2شكل 
  

  VibSpeed : هم معرف فركانس تغييرات نوساني پوش است و هم بيانگر فركانس تغييرات نوساني اين پارامتر
در هر دو نوع سيگنال پيام را  ي سادهينوسان سينوس فركانس VibSpeed در واقع .)3-2شكل  (فركانس نت اصلي

-ي نت بسيار كمتر بوده و در حد چند هرتز ميبديهي است كه اين بسامد از بسامد پايه. كندبيان ميمدوالسيون ياد شده 
  .باشد

  
  VibFreq :،ركانس نت در حال را نيز در ف) 1در حد كما( نوساني جزيي   ويبراسيون عاله بر تغيير در شدت صدا

توان بر اين پارامتر را مي. دهدي نت نشان مياين پارامتر نسبت فركانس ماكزيمم را به فركانس پايه. نوازش به همراه دارد
 يتواند معرف دامنهيدر واقع اين پارامتر م. ايي اين دو فركانس نيز بيان نمودي موسيقحسب پرده و به صورت فاصله

  . باشدFMالسيون سيگنال پيام در مدو
  

هاي گوناگون و دريافت بازخورد از كيفيت صداي لرزان توليد شده، ماكزيمم شدت و بنا بر قرارداد و پس از آزمايش  
اگر . ) استآشكار 3-2اين هم زماني در شكل  (گيريمفركانس صوت لرزان را در يك نقطه و بدون اختالف فاز در نظر مي

اكنون بايد  .ثير محسوسي در صداي ايجاد شده از لحاظ كيفيت موسيقيايي نخواهد داشتاين اختالف فاز تغيير كند، تأ
 در  0fي  با فركانس پايهيا سادهنت  پوشيشدت دامنه با تعاريف فوق. تعاريف فوق را در چارچوب فرمول اجرا نماييم

 :عبارت است ازق لرزانده شده باشد،  فوي با پارامترها بوده و0V  ي پوش آن در حالت عاديكه شدت دامنه Tي لحظه
                                                 

  .باشد مي013/1دارند تقريبا ) فركانس(نسبت بسامد دو نتي كه يك كما با يكديگر اختالف فاصله .  كما تشكيل شده است9اي از ي يك پردههر فاصله 1
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V = V0 (1+  (VibVol – 1) Sin (2π*VibSpeed*T))           )2-6(  

  
 بعدا در V(باشد ي موج حامل ميدر دامنه  (Sin (2π.VibSpeed.T)يكه ياد آور مدوله شدن سيگنال سينوس

 ).  ضرب خواهد شديسيگنال اصل
  : به دست آوردFM مدوالسيون ي را از رابطهيهمچنين فركانس چنين نت نيز بايد يبراي ايجاد تغييرات فركانس

  
            f = f0 + VibFreq* Sin (2π.VibSpeed.T))           )2-7(  

  
  :آيدي از فركانس به دست مي از انتگرال گير هم فازو

 

            φ = 2πf0T+ 2πVibFreq* ∫T

0
dTTVibSpeedSin )..2( π      )2-8(  

 
 هاي T را  براي 8-2ي  به دست آمده از رابطهϕساختن سيگنال با لرزش، بايد سينوس يا كسينوس  يبرااكنون 

  . ذخيره كنيمWaveمختلف در فايل 
 

 :ي صدادامنهپوش شكل  طراحي -5- 2  
  

ي خته شدن موج دامنه، شكل پوش كلي سيگنال است كه در هر زمان از مدت نواي موجدامنهمنظور از شكل   
 :)4-2شكل  (كندپريودها  را  مشخص مي

  
  
  
  
  
  
  

 

  ني ايرانيساز  يك نت منفرد ي موجدامنه شكل -4-2شكل 
  

 ثسازهاي گوناگون از اين حي. هاي صداي يك ساز استهمي در شناخت ويژگيم، پارامتر ي سيگنالشكل دامنه  
ه شده است، موج ساكني را ته زدن بر تاري كه دو سر آن ثابت نگاه داشمخسازهاي زهي  معموال از ز. كنندمتفاوت عمل مي

در اين سازها پس از  . بايد از تضعيف نمايي پيروي كند معموالاين ميرايي. شودكنند كه با گذشت زمان ميرا ميايجاد مي
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توان يك ضريب ميرايي راين ميي ميرايي وجود ندارد، بنابنواحته شدن تار هم معموال راهي براي كنترل چگونگي دامنه
  :)5-2شكل  (رودنمايي را با موج نسبت داد كه موج پس از رسيدن ناگهاني به اوج به مرور تضعيف شده و از ميان مي

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 تدريجپس از پايان نواختن يك نت بههمچون اين چنگ  بيشتر سازها -5-2شكل 

  كنندشده را در فضا منتشر مياي از آخرين الگوي نواخته  ميرا شده و دنباله
  

  ضريب نخست ميرايي را در مدت زمان نواخته .توان دو ضريب ميرايي تعريف نمودبراي سازهايي مانند پيانو مي  
 ميرايي را پس از پايان نواختن نت   )ي ميرايي زودتربا مقدار بيشتر، نشان دهنده(كند و ضريب دوم هم  شدن نت لحاظ مي

ي تشديد، هر دوي اين هاي داخل جعبهدر يك پيانوي واقعي پيانو ابزاري است كه با رها كردن مهار سيم. دهدنشان مي
در مدلسازي ميرايي موج به داليلي كه گفته خواهد شد تنها به ضريب . شودضرايب را كاسته و موجب افزايش اكو مي

  :)6-2شكل  (ميرايي نوع نخست اكتفا كرده ايم
  
  
  
  

  
  

  
  توان دو ضريب ميرايي متفاوت تعريف نمودراي پيانو مي ب-6-2شكل 
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  يك ابوا ي نت نمونه -7-2شكل 

غيير در تتوان به يك فرمت كلي دست يافت كه ي صداي سازها ميي اشكال گوناگون شكل دامنهبا مطالعه
 8-2در طراحي نوازنده از شكل. بديل كندپارامترهاي آن بتواند شكل كلي پوش سيگنال را به هر يك از اشكال مورد نياز ت

  :به اين منظور استفاده شده است
  

  
  

  پوش سيگنال يك نت معمول موسيقيبراي تعيين نوازنده در نرم افزار  الگوي كلي به كار گرفته شده -8-2شكل 
  

در طول مدت نواخته . خته شدن نت استي مدت زمان نوا روي محور زمان نشان دهنده1  مقدار8-2در شكل   
نقاط با  . شود تعيين مي(xi, yi)ي موج بر اساس الگوي تعيين شده توسط نقاط  واحد، دامنه1 تا 0شدن نت از زمان 

 بوده و 1 تا 0 مقاديري بين y  و x يهاك از زوجينجا هر يد كه در ايكنيمشاهده م . شوندخطوطي به يگديگر متصل مي
- يف ميتعر Phase و Amplitudeك زوج ي در هر نقطه هم .صات نقاط نشان داده شده در شكل قبل هستندمعرف مخت

كند كه فركانس در  تعيين ميinterval. باشندمي ام يك صدا 64هاي اول تا معرف ضرايب دامنه و فاز هارمونيك م كهيكن
 مدل بايد پوش ترسيم شده در شكل قبل را در سيگنال با بر اساس اين.  تر شده باشدمحل هر نقطه چند پرده زيرتر يا بم

 و مقدار  Phase  و Amplitudeهاي  تغيير مقادير آرايه. دامنه و فركانس يكنواخت ضرب كنيم تا پوش منحني تغيير كند
intervalاط نيز به ي ديگر تفاوت كند و در بين نقهاي موج در هر نقطه با نقطهشود كه فركانس و هارمونيك موجب مي

 xiي  باشد كل رشتهTدر صورتي كه مدت نواخته شدن نت برابر  .طور يكنواخت و پيوسته بين اين دو مقدار حركت نمايد
 را  )كه به هر حال از جنس زمان هستند( ها xiتوان همچنين برخي از مي. شود ضرب ميTدر عدد ثابت ور يكنواخت طبه 

 ضرب T در xiي در اين صورت اين اعضاي آرايه. تعريف نمود) T( مستقل از طول نت و) مثال بر حسب ثانيه(به طور ثابت 
  .نخواهند شد

به جز اتصال   اند،ي آنها با خط راست به يكديگر متصل شده، بايد گفت كه همهدر مورد اتصال پوش بين نقاط  
  : است8 -2ي رابطهبه صورت آن ي اتصال  كه ضابطه(x1, y1)ي مبدأ مختصات به نقطه
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)2-9   (γ)(
1

1 x
xyy =  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 ياز لحظه ي نت منحني رشد دامنه رشد تقعر γ تغيير پارامتر -9-2شكل 
  كندي تعيين شده را مشخص مي آغاز نواخته شدن تا نخستين نقطه
  

  γ نوع خم اين اتصال را پارامتر كند، ولي عبور مي(x1, y1) و  (0,0)خواهيم از نقاط اين ضابطه چنان كه ما مي 
 γ<1 تقعر آن رو به باال و به ازاي γ>1 باشد، اين اتصال خط راست خواهد بود، براي γ = 1كند، در صورتي كه تعيين مي

ي آغاز ي موج در لحظهتر ساختن چگونگي افزايش دامنه به جهت هر چه طبيعيγپارامتر . تقعر آن رو به پايين خواهد بود
  .دهد  اين امر را به خوبي نشان مي9-2  شكل. ن نت در اين مدل وضع شده استنواخت

قسمت پاياني . پس از نواخته شدن نت و دستور توقف نواختن آن، اثر ارتعاشي صوت همچنان ادامه خواهد يافت  
ي موج در لحظه  دامنهدر واقع آخرين. باشد ميαي موج  با ضريب ميرايي ي تضعيف دامنهدهندهنمودار زماني كه نشان

ورت منفي بودن اين ضريب صدر .  حتما عددي مثبت است αضريب ميرايي . پايان نواختن نت به مرور كاهش خواهد يافت
. ي موج همواره بزرگتر خواهد شد و در صورت صفر بودن آن نيز اين دامنه بر خالف واقع هميشه ثابت خواهد مانددامنه

ها كه تقريبا هيچ اكويي ندارند عددي كوچكي است و براي سازهايي مانند بادي  αري دارندبراي سازهايي كه اكوي بيشت
α  10معموال بيش از ( عدد بزرگي خواهد بود.(  

توان مي) دست كم يك نقطه(ي نمونه نيز تعيين چند نقطه...  و γ ،  αبنابراين با مقداردهي صحيح به مقادير   
پس از شبيه . گون را از اين حيث شبيه سازي نموداي موج پديد آورده و سازهاي گونهالگوي پوش دلخواه را براي دامن

ريب دامنه را در ضي ياد شده، ي آن بر حسب واحد زمان كافي است در حلقهسازي تابع پوش و امكان محاسبه
RealSample) ي قبل ساختيم، در پوش ونهمضرب نمود تا تابع پريوديك يكنواختي كه در ن) ي حقيقي بردشته شدهنمونه

  .تعييين شده ضرب شده و الگوي آن را به خود بگيرد
  

  شبيه سازي صداهاي همزمان -6- 2  
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اين همزماني به سه علت . شوندهايي همزمان با يكديگر اجرا ميشنويم معموال نتهنگامي كه يك آهنگ را مي  
  :آيدپديد مي

 ه شده با نت فعليهاي پيشتر نواختتركيب اكوي باقي مانده از نت .1
 نواخته شدن همزمان بيش از يك نت توسط يك ساز مانند آكورهاي همزمان پيانو .2
  ي اركستريهم نوازي سازهاي گوناگون با يكديگر مانند يك قطعه .3

  
در مورد . براي شبيه سازي درست صداي سازها و تركيب آنها بايد بتوانيم هر سه همزماني فوق را در نظر بگيريم  
اي حز اين وجود ندارد كه صداي سازهاي مختلف به صورت جداگانه ذخيره سازي شده و سپس با جمع جبري چارهبند سوم 

  . هايي را براي همزماني پيدا نمودولي در مورد بندهاي دو و سه بايد راه. و گرفتن ميانگين تركيب آنها شنيده شود
- عنوان شمار حداكثر صداهاي همزمان تعيين مي را بهSynchNotesبراي اجراي بند سوم نخست كميتي مانند   

هاي آنها  نت گوناگون يا دنبالهSynchNotesاين بدان معنا است كه در مجموع براي هر سازمي توان اثر اكوي تعداد . كنيم
ال معمو. حذف خواهد شد) به ترتيب زماني(در صورت نواخته شدن نتي جديد بيش از اين تعداد، آخرين دنباله . را شنيد

Synchnotes اين مقدار هم معموال مربوط به .  براي طبيعي شنيدن صداي يك تكنوازي چندان تاثيري ندارد5 بيش از
در مورد سازهاي بادي، . هاي همزمان بيشتري دارندسازهايي چون چنگ، پيانو و سنتور است كه به دليل ساختار تعداد نت

 از Synchnotesهايي تك بعدي به طول اكنون بايد آرايه.  قطعا كافي است2 يا 1ها مقدار به دليل ميرايي زودرس دنباله
  :ها تعريف كنيممشخصات نت

(1≤K≤SynchNotes) 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

   SynchNotes = 3 
  

  )ميانگين گيري(تر نواخته شده هاي پيشي نت با دنبالهسيگنال حقيقي  يك تركيب – 10-2شكل 
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 Time_ [k]                  ام k سري هايمدت زمان نواخته شدن نت
 Freq_ [k][j]                             ام kهاي  ام از سري نتj بسامد 

 Kook_ [k]     ام                               kهاي سري كوك نت
 Vol_[k]                 ام        k هاي سري شدت نواخته شدن نت

 PlotUse_ [k]                     ام      k هاي سري وج نتي متعداد نقاط معرف دامنه
  NoteCount_ [k] ام            kهاي همزمان نواخته شده در سري تعداد نت

  Plot_ [k]     ام            k هاي سري  ام از  نتjي ي صوتي و مختصات نقطهدامنه و فاز هارمونيك ها، فاصله
  

هاي ي نتشود كه پس از نواخته شدن هر نت جديد اطالعات كامل مربوط به همهب ميها موجتعريف اين آرايه 
ي نتهاي توان دنبالهدر نتيجه با نوشتن يك حلقه مي.  نگه داري شود ) نت همزمانSynchNotesدر مجموع (پيشين 

  :يكديگر جمع شده اندي زماني با  سه سيگنال يكسان با فاصله10-2در شكل  .پيشين را با نت كنوني جمع نمود
- در بين نت (Kام سيگنال نت شماره   Iي نمونه توانيم تابعي بنويسيم كهي پارامترهاي فوق ميبا در نظر گرفتن همه

 ، نسبت تغيير شدت Vol ، شدت صداي KoooK، كوك Time، مدت زمان Freqبا فركانس )  زمان اجرا شدههاي هم
با  .اي پيوسته برگرداند را به صورت نمونهVibFreq و نسبت لرزش فركانس VibSpeed، فركانس لرزش VibVolلرزش 

ام فايل را محاسبه كرده و در فايل ذخيره كنيم، اين نمونه i ي توانيم نمونهتابع در بدنه يا اصلي برنامه مين ياصدا زدن 
هاي پيشتر اجرا شده هاي نتبقيه دنبالهباشد كه يكي از آنها در حاالجرا بوده و  نت همزمان ميSynchNotesشامل تعداد 

  .باشندمي
  

   : سنتز يك ساز نمونه-7- 2  
  

اي از ساز تار مي خواهيم با استفاده از نوازنده صداي تار ايراني را شبيه سازي كنيم، پس به عنوان نمونه نت ساده  
ي طيف نمودار دامنه.  حدود ثانيه استدر اينجا طول سيگنال ما در. گيريمرا بدون همراهي هيچ صداي ديگري در نظر مي

ي مشابه ديگر كه از همان اين كار را براي دو نت ساده. آوريم به دست مينوازنده FFTفركانسي سيگنال را با استفاده از 
  ).11-2شكل (كنيم  تكرار مي ساز ايجاد شده اند،

  

          
  

   تار ايرانيهاي سه نت ساده از بررسي ضرايب هارمونيك-11-2شكل 
  

اين . هاي متفاوت تا حدودي لغزش داردها در فركانسدهد كه ضرايب هارمونيكگيري حاصل نشان مياندازه  
براي تعريف . شودهاي گوناگون نواخته شدن سيم توسط زخمه بيشتر هم ميلغزش در سازهاي گوناگون و يا ببراي شكل

  :نويسيممي) مثال طول بزرگترين هارمونيك (ي تار طول اين ضرايب را به نسبت به واحداوليه
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Note 1: 0.253, 1, 0.392, 0.253, 0.046, 0.392, 0.335, 0.063, 0.253, 0.051, 0.032, 0.031, 0.069, 0.108, 0.09, 0.07, 
0.095, 0.012, 0.044, 0.025, 0.019, 0.025, 0.025, 0.088, 0.076 

 
Note 2: 0.16, 1, 0.54, 1.78, 0.18, 0.08, 0.02, 0.028, 0.08, 0.072, 0.16, 0.08, 0.168, 0.152, 0.156, 0.020, 0.116, 

0.096, 0.140, 0.024, 0.028, 0.020, 0.036, 0.008, 0.016, 0.012 
 
Note 3: 0.328, 1, 0.612, 0.112, 0.145, 0.119, 0.107, 0.052, 0.015, 0.047, 0.03, 0.03, 0.037, 0.007, 0.048, 0.06, 

0.025, 0.057, 0.004, 0.005, 0.025 
 

هر هارمونيك را در يك بايت نگه توان و ميانگين گيري مي 255 تا 0با نرماليزه كردن اين ضرايب بر حسب مقادير گسسته 
  :باشد. باشدساز تار مينخست ي زير تقريبا بيانگر ضرايب بيست هارمونيك رشته. 1داري نمود

 
64, 255, 115, 51, 64, 33, 26, 13, 24, 10, 15, 25, 3, 2, 2, 10, 25, 13, 5, 12 

  
  

    
  
  
  
  
  

  
  

  اي از تار ايراني سيگنال زماني نت نمونه-12-2شكل 
  

توان شكل فركانس پايه مي... هاي يك برابر، دو برابر، سه برابر و با ضرب اين اعداد در توابع سينوسي با فركانس  
ي پوش صداي تار باشد، اما شكل دامنه) امتداد(موجي با تقريب قابل قبول ايجاد نمود كه زنگ صداي آن از جنس زنگ 

در اينجا يك نت . كندي زمان ايجاب مياين امر بررسي صداي تار را در حوزه. سيگنال يك نت تار نيز بايد شبيه سازي شود
  ).12-2شكل (كنيم ي زمان مشاهده ميي تار را به نمايندگي از اين ساز در حوزهنمونه

ي نت تار ابتدا شكل سازي شكل پوش دامنهبراي شبيه. را بشناسيم Plotي  آرايهتوانيم مفهومدر اينجا بهتر مي  
بر اساس دستور پارتيتور نت و نه (ي پايان آن ي آغاز زمان نت تا لحظهالگو قرار دهيم، از لحظهخواهيم پوشي  را كه مي
افي براي تقريب زدن شكل پوش روي آن  را به تعداد كPlotسپس نقاط . كنيمدر مربع واحد محاط مي) نواختن نوازنده

 تا اولين نقطه ) 0، 0(ي  و با توجه به نوع صعود از نقطهαبا توجه به شكل موج در حال ميرايي، ضريب .  كنيمتعيين مي
  .يم را تعيين كنγنيز ضريب 

  

                                                 
  .روند در تعريف جنس صداي ساز به كار مينوازندهدهيم كه اين اعداد با اين فرمت چگونه در برنامه نويسي با در فصل ششم نشان مي.  1
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. سازي كنندوبي شبيهتوانند شكل پوش دامنه را به خ به پارامترها داديم، مي13-2مقاديري كه  با توجه به شكل   
تواند كيفيت صداي مورد نظر ما  نشان داده شده كه چگونه استفاده از اين پارامترها در برنامه نويسي با نوازنده مي6در فصل 

تنها به شرط آنكه به   از اين پس ما قادر هستم كه هر  آهنگي را با تقريب مناسبي با صداي هر سازي بشنويم،. را تعيين كند
  .رها به درستي مقدار داده باشيمپارامت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ي نت تار ايراني تعيين پارامترهاي تعيين پوش دامنه-13-2شكل 
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 هاي موسيقي ايرانيتعريف دستگاه: فصل سوم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را به دو گروه تقسيم تعاريف . نخست بايد برخي از واژگاني را كه در اين نوشتار به آنها اشاره شده است، تعريف كنيم
اي براي تعريف در گروه اول تعاريفي مانند نت، اكتاو، سيگنال موسيقي، پرده و نت پايه جاي دارند كه خود مقدمه. ايمكرده

كنيم و در گروه دوم دستگاه، نغمه و گوشه را هم از ديدگاه موسيقي دانان و هم با ديد تحليلي تعريف مي. ها هستنددستگاه
  :پردازيمهاي موسيقي ايراني ميندي دستگاهببه دسته

   

  : چند تعريف مقدماتي-1- 3
 

 :شويمدر اين بخش با چند تعريف اوليه در موسيقي كه در اين پروژه از آنها استفاده شده است، آشنا مي
 

  :نويسدروح اهللا خالقي در كتاب نظري به موسيقي مي: سيگنال موسيقي
  

اهاست به طوريكه خوشايند باشد و سبب لذت سامعه و انبساط خاطر موسيقي صنعت تركيب اصوات و صد
دانيم كه صوت از ارتعاش اجسام صدادار و مي. بنا بر اين تعريف پايه و اساس موسيقي صوت يا صدا است .گردد

هرچه تعداد  .رسانددر واقع اين نوسانات است كه موج را توليد كرده و صدا را به گوش ما مي .شودحاصل مي
  .تر خواهد بودها كمتر شود صدا بمها بيشتر باشد صدا زيرتر ميشود و بالعكس هر چه نوساننوسان

صداي موسيقي مانند صداهايي . صداي موسيقي و صداي غيرموسيقي: توان گفت صدا بر دو نوع استمي
  .ميشود و صداي غير موسيقي مانند خش خش قلم روي كاغذ كه از آالت موسيقي حادث

خيزد، شود؟ معموال صوتي كه در يك لحظه از نواختن يك ساز بر ميگونه صوتي خارج مي آالت موسيقي چهاما از
. توان نت نوشتالبته اين امر مربوط به سازهايي است كه براي آنها مي. ي تناوب ثابت استسيگنالي پريوديك با دوره

) هاضربي(ها اياي از آنها كوبهي گستردهنمونه. شودتفاده ميسازهاي ديگر هم وجود دارند كه براي توليد ريتم از آنها اس
زمان طيف كنند، فركانس مشخصي را نسبت داد، چرا كه همتوان به يك واحد صوتي كه توليد ميهستند كه معموال نمي

 برخاسته از اين بايد توجه داشته باشيم كه صوت موسيقي بنابر اين تعريف صوت. كننداي را توليد ميفركانسي گسترده
  .گيردسازها را در بر نمي
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شود كه يك اكتاو بازه فركانسي را شامل مي. شودهايي به نام اكتاو بخش ميي اصوات موسيقي به زيربازهبازه: 1اكتاو
لي نام خود در اكتاو قبپس فركانس هر نت دو برابر فركانس نت هم. اش استفركانس انتهاي آن دو برابر فركانس ابتداي

 ). هرتز دارد874 فركانسي برابر 4 هرتز و ال اكتاو 437 قركانس 3براي نمونه الي اكتاو  ( است
گيرند، تشكيل تصاعد هندسي ي يكسان از نظر موسيقي به ترتيب دنبال هم قرار ميهايي كه با فاصلهفركانس نت

  .دهندمي
 

يك نت موسيقي، سيگنالي . شودنام نت حاصل ميي موسيقي از توالي زماني واحدهايي به يك قطعه: نت موسيقي
است، ) با چه نامي(كند آن سيگنال مربوط به چه نتي ي تناوب ثابت، و تنها عاملي كه تعيين مياست پريوديك با دوره

در واقع هنگامي كه . به عبارت ديگر عامل مشخصه اصلي يك نت موسيقي بسامد آن است. باشدفركانس آن سيگنال مي
 هرتز 437ي سازها چيزي بسيار نزديك به نتي را در نظر داريم كه بسامد آن در همه) 3نت الي اكتاو  (A3گوييم نت ما مي
  .است

. ي خود را دارددهند، نه با عدد و همانطور كه گفته شد هر نماد بسامد ويژهها را با نماد نشان ميدانان نتموسيقي
تر گذارند و اين نام گذاري را براي اكتاوهاي زيرتر و بمي يك اكتاو نام ميودههاي موسيقي در محدموسيقيدانها براي نت

 .برندنيز به كار مي
 

كه به هر يك از اين فواصل يك نيم . كنيمدر سيستم كالسيك يك اكتاو را به دوازده فاصله برابر تقسيم مي: پرده
  .به طبع دوبرابر نيم پرده ؛  يك پرده است. گوييمپرده مي

تر تعريف كنيم، بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه در تقسيم بندي سيستم گر بخواهيم اين اصطالح را دقيقا
در اين صورت پرده واحدي براي معرفي . هاي موسيقي رشته اي با تصاعد هندسي استكالسيك موسيقي فركانس نت

دوازده نيم (در اين سيستم هر اكتاو معادل شش پرده . تر نسبت فركانس آن دو استي دو صدا يا به بيان صحيحفاصله
توان قدر نسبت اين باشد، ميتر مياز آنجا كه فركانس هر نت دوبرابر فركانس نت معادل آن در اكتاو پايين. است) پرده

 :را به دست آورد) نسبت فركانس هر نت نسبت به نت نيم پرده پايين تر(تصاعد هندسي 

)1-1(           05946.1212
1

==q  
 
 

  )آ(
  
  )ب(
  

  )پ(
  

  ي طيف خطي فواصل موسيقي با طيف لگاريتمي بسامد آنها مقايسه-1-1شكل 
                                                 

با دوباره (هاي به كار رفته در يك گام ر نتهاي  كالسيك، شماآيد كه در گامگذاري از آنجا ميآيد و اين نام اُكتاو از اُكت به معناي هشت مي 1
  .هشت تا است) هاي آغاز و پايان كه همنام هستندشماردن نت
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ي مهم اين است كه مغز در تشخيص موسيقي اصوات اين بازه از راه شناختن نسبت هندسي بين بسامد نتها اقدام نكته
. گيريم تا به صورت خطي مدرج شودپرده از اين محور لگاريتم ميدر واقع با بيان كردن فواصل موسيقي بر اساس . كندمي

 اكتاو C(ها نسبت به نت مبدأ پ معرف مقادير عددي فركانس-1-3شكل . آ نام دوازده نت يك اكتاو است-1-1شكل 
 نت را ي هرب كه معادل خطي فاصله-1-1اما .  را تشكيل داده است059/1است و تصاعدي هندسي با قدر نسبت ) پايين

پ نخست است و تصاعدي -1-1بيان كرده است، حاصل لگاريتم گرفتن از سطر ) بر حسب نيم پرده( سمت چپ Cاز نت 
 اكتاو   21m را به عنوان نت مبدأ انتخاب كنيم، بسامد نتي كه 1fي اكنون اگر نتي با فركانس پايه. دهندعددي را نشان مي

ي دو صدا بر آ  بر اساس فاصله-2-3ي ي زير رابطهاز دو رابطه.  1باشدحاسبه ميبه راحتي قابل م) 2f(از آن زيرتر است  
توان به عكس با داشتن نسبت بسامد دو نت هم مي. دهد به دست مي )نسبت فركانس آن دو را بر حسب هرتز(اكتاو 
  ): ب- 2-3ي رابطه(نيز به دست آورد ) مثال بر حسب اكتاو(ي آنها را فاصله
 

212 ) آ(
1

2 m

f
f

= 

)1-2( 

) ب(
1

2
221 f

f
Logm =   

  
 

آيند، يعني با فرود مي) نت پايه(هستند، يعني روي نت مشخصي) Atonal(اكثر قطعات موسيقي :)Tonic(نت پايه 
تواند ت و ميتمام نيسكنيم كه قطعه نيمهتر اين نت، نتي است كه در آن احساس ميبه زبان ساده. يابندآن نت خاتمه مي

 . پايان يابد

  
 :ها تعاريف دستگاه-2- 3
  

 :نويسدميهاي گمشده گام در كتاب مرتضا حنانه
  

دستگاه از . هاي موسيقي تشكيل شده استها، ملحقات يا متعلقات و گوشهموسيقي سنتي ايران از دستگاه
 در موسيقي "دستان"غت پهلوي به معناي مكان، زمان و نغمه تشكيل شده و مانند ل)گاه(و  )دست(واژي  دو

توان دستگاه را به معناي وسيعتر مي .كندشود، اشاره ميدوران ساساني، به نوعي موسيقي كه با دست اجرا مي
 . چه از اين حيث نيز موسيقي ايراني به راژمان كامل يوناني شباهت دارد. تعبير كرد) System(به راژمان 

  
  :كندنين تعريف ميوي سپس دستگاه، آواز و گوشه را چ

  

                                                 
  . منفي خواهد شد21f بمتر باشد 1f از 2fدر صورتي كه . تواند مثبت يا منفي باشد مي21mي فوقدر رابطه.  1
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يك دستگاه موسيقي از نظر قالب، قطعه اي كامل است و مانند سونات و سنفوني داراي قواعد و قسمتهاي : دستگاه
شود با در موسيقي غربي، معموال قطعاتي كه به وسيله ساز يا اركستر نواخته مي. شودمختلفي است كه با ساز و آواز اجرا مي

اما در دستگاه موسيقي ايراني، آواز قسمت اصلي و مركزي موسيقي است و قسمتهاي پيشين آواز . موسيقي آوازي فرق دارد
در حقيقت به طور مقدمه يا خاتمه موسيقي، به آن ) تصنيف و رنگ(و قسمتهاي بعدي آواز ) پيش درآمد و چهار مضراب(

  .بستگي دارد
  

آوازها در . گرددخي اوقات با وزن آميخته با ميزان اجرا ميآواز مجموعه اي از نغمه هاست كه با ريتم آزاد، و بر: آواز
  .باشندها مياصل قسمتي از دستگاه

  
گوشه، جزء كوچكي از موسيقي است كه . روددر هر دستگاه و آواز تعدادي گوشه با اسامي مختلف به كار مي: گوشه

ها بديهه شود و نوازنده و خواننده روي اين گوشهه ميبه تنهايي استقالل ندارد، اما هر گوشه به آهنگ خاصي خوانده و نواخت
در ناريخ موسيقي ايران بيش از يك هزار گوشه متداول بوده است كه امروزه فقط  حدود . كنندنوازي و بديهه خواني مي

خ به فراموشي شود، و مابقي آنها در رهگذر تارييكصد و پنجاه گوشه در قالب هفت دستگاه و پنج آواز خوانده و نواخته مي
  .شده اندسپرده
  

. هاي موسيقي ايراني اختالف نظرهايي نيز وجود داردبندي دستگاهدر طبقه: ها در موسيقي ايرانيانواع دستگاه
بندي موجود در موسيقي ترين دستهولي قوي. داندهاي موسيقي ايراني را پنج دستگاه ميمثال علينقي وزيري، تعداد دستگاه

 موسيقي سنتي ايران داراي را به هفت دستگاه و پنج –هاي سازي و آوازي مدون شده  منطبق با رديف– كنوني كشورمان
از اين آوازها چهار آواز متعلق . كندبخش مي) شودكه از متعلقات و ملحقات آن شمرده مي( آواز و حدود صد و پنجاه گوشه 

  :به دستگاه شور، و يك آواز متعلق به دستگاه همايون است
، آواز دشتي ) گوشه12شامل (، آواز بيات ترك ) گوشه9شامل (آواز ابوعطا ):  گوشه15شامل : ( دستگاه شور-1

  ) گوشه9شامل (، آواز افشاري ) گوشه9شامل (
  ) گوشه11شامل (آواز اصفهان ):  گوشه12شامل ( دستگاه همايون -2
  ) گوشه10شامل ( دستگاه سه گاه – 3
  ) گوشه10مل شا( دستگاه چهار گاه – 4
  ) دستگاه20شامل ( دستگاه ماهور – 5
  ) گوشه14شامل ( دستگاه راست پنجگاه – 6
  ) گوشه14شامل ( دستگاه نوا – 7
  

  :نويسدها ميخالقي در توضيح اين دستگاه
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هاي متنوع مناطق اند، و علت آن هم وجود ملوديدستگاه شور را مادر آوازهاي موسيقي ايراني نام نهاده
آوازهاي ابوعطا يا دستان عرب، بيات ترك يا بيات زند، آواز دشتي يا . باشدايران در اين دستگاه ميمختلف 

  .باشندچوپاني از ملحقات اين دستگاه مي
  .گيرد، با دستگاه شور كامآل متفاوت استدستگاه همايون كه آواز اصفهان را در بر مي

 شباهت دارند، اما دستگاه ماهور دستگاهي كامآل دستگاههاي سه گاه و چهار گاه تا حدودي به يكديگر
  .متفاوت است، و گام آن با گام بين المللي مطابقت دارد

شود كه شباهت زيادي با دستگاه ترين دستگاه موسيقي ايراني محسوب ميدستگاه راست پنجگاه، قديمي
  .ماهور دارد

اند، و آخرين دستگاه موسيقي دستگاه نستهدابطوريكه برخي از بزرگان موسيقي، اين دو دستگاه را يكي مي
  .نمايدنواست كه در بعضي قسمتها با دستگاه شور نزديك مي

  
ي زيادي بينيد تعريفي كه خالقي از دستگاه مد نظر دارد، تا اندازهچندان كه مي: تعريف دستگاه از نگاهي ديگر

ت به زبان رياضي در نيايد، قابل استفاده در علوم چنين تعريفي تا وقتي مانند تعريف فره. مختص موسيقي ايراني است
كند به كار ما مثال بررسي اينكه يك دستگاه چه تأثيري روي شنونده دارد يا چه حسي را در او القا مي. مهندسي نيست

سد كه طبقه ردر هر حال به نظر مي. تر و دقيق تري را مد نظر داريم كه در پي خواهد آمدما تعريف انتزاعي. كندكمكي نمي
طلبد كه هنوز كسي به سراغ آن هاي موسيقي ايراني نياز به بازنگري دارد اين امر، فعاليت علمي بزرگي را ميبندي دستگاه
  .نيز نرفته است

تواند پيش از هر چيز الزم به ذكر است كه تعريفي كه ارائه خواهد شد از جهتي رياضي و دقيق و قطعي است و مي
كند و نه  از جهت ديگر تعريفي فركانسي و مستقل از زمان است يعني تنها فواصل فركانسي را بيان مي اما كارساز باشد،

هاي بنديتواند باعث ايجاد تقسيمهمين امر مي). نت پايه يا تونيك(ي گذر از آنها در رسيدن به فركانس اصلي نحوه
ها براي ما بنديل توجه صرف به طيف فركانسي اين تقسيمها تحت عنوان گوشه شود كه در اينجا به دليريزتري در دستگاه

  . غير قابل تشخيص است
كنند و اين تعريف با تعريف گام در تعريفي كه ارائه خواهد شد، دستگاه، آواز و گوشه هر سه يك معادل پيدا مي

)Scale ( و دستگاه)Mode( البته اين تعريف تنها . دتري دارموسيقي ملل مختلف و نيز موسيقي آكادميك همخواني بيش
اي باشد، در نظر ها را كه ممكن است در موسيقي هر ملتي به گونهها را در نظر دارد و ديگر جنبهي اصلي تمايز دستگاهجنبه
  :گيردنمي

  
هايي معين و مضارب آنها شود، بلكه تنها فركانسهاي ممكن استفاده نميي نتدر يك قطعه موسيقي متعارف از همه

ي دستگاهي است كه موسيقي ما بر اساس هاي به كار رفته در قطعه تعيين كنندههاي اين نتآرايش نسبت .روندكار ميبه 
هاي يك قطعه، نسبت به نت پايه تعيين كننده دستگاه آرايه فواصل فركانسي نتبه عبارت ديگر . آن ساخته شده است

را  به عنوان )كه احساس پايان جمالت اصلي آهنگ در آن مستتر استفركانسي ( اگر نت پايه بدان معنا كه . موسيقي است
 مثال -توانند نواخته شوند، به ترتيب هاي ديگري را كه در يك قطعه از آهنگ ميمبدأ در نظر بگيريم و نسبت فواصل نت

 . ي آهنگ مذكور استي دستگاه موسيقكنندهي به دست آمده تعييننسبت فواصل اعداد رشته.  بيان كنيم-بر حسب پرده 
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هاي نازك مستطيل–بر حسب نيم پرده ) دستگاه ماهور( فواصل فركانسي به كار رفته در گام دو ماژور -2-3شكل 
) 7 يا 0(دهند و دو مستطيل ضخيم ي ماهور را نشان ميهاي به كار رفته در يك قطعهنت)  گام6 تا 2هاي شماره  نت(

دهند و اعداد پايين عداد سطر باال فواصل دو نت متوالي گام را بر حسب نيم پرده نشان ميا. نت پايه را در دو سر اكتاو
  )در اصطالح موسيقي پايين به باال(هاي گام را از بم به زير ي نتشماره

  
نند اگر اكتاو را چنان كه گفتيم و ما. ي ساده دستگاه ماهور در موسيقي ايراني را در نظر بگيريدبه عنوان يك نمونه

ي موسيقي در دستگاه ماهور خواهيم يك قطعهتقسيم كنيم، در هنگامي كه مي) نيم پرده(ي برابر  فاصله12 به 2-1شكل 
كه يكي از (نوازيم بلكه تنها هفت تا از آنها ي اين دوازده نت را نميباشد، همه) C(ي ما هم نت دو را اجرا كنيم و نت پايه

توانيم دستگاه ماهور را با به اين ترتيب ما مي. نوازيمرا مي)  در هر دو سر اكتاو وجود دارد است كهCي آنها همان نت پايه
تر ي فركانسي يك نت از اين گام نسبت به نت بم كد كنيم كه هر يك از اين اعداد بيانگر فاصله (1 2 2 2 1 2 2)ي آرايه

  . از خود است
به ازاي هر : د عضو را بر مبناي فراواني تجمعي عناصر اين آرايه بسازيماي ديگر با همين تعداحال فرض كنيد كه آرايه

ي در اين آرايه.  به دست آيد(12 11 9 7 5 4 2)ي  ام را قرار دهيم تا آرايهi ام اين آرايه، مجموع اعضاي اول تا iعضو 
  . ام از نت پايه بر حسب نيم پرده است  iي فركانسي نت  ام بيانگر فاصلهiجديد عدد 

ي بندي كرديم، آخرين عضو آرايهتقسيم)  نيم پرده12( قسمت برابر 12دقت داشته باشيد از آنجايي كه يك اكتاو را به 
 24حاال فرض كنيد كه ما بخواهيم يك اكتاو را به . باشد مي 12ي اول است همان عدد اخير كه مجموع اعداد آرايه

در اين صورت . بندي استفاده كنيمگام دو ماژور را بخواهيم براي اين تقسيمبخش كنيم و همان ) ربع پرده(ي برابر فاصله
- حاصل خواهد شد كه در آن هر عضو دوبرابر عضو متناظر خود در تقسيم(2 4 4 4 2 4 4)ي مطابق با شكل زير رشته
دهد هر يك از ان مي خواهد بود كه نش(24 22 18 14 10 6 4)ي تجمعي اين رشته هم آرايه. بندي دوازده تايي است

  .فاصله دارد) ترين نتبم(هاي گام چند ربع پرده از نت پايه نت
علينقي وزيري نخستين . تواند هر تقسيم بندي داشته باشددهد كه يك دستگاه در حالت كلي ميمثال اخير نشان مي

 تايي اكتاو 17با بخش بندي )  كالسيكمانند موسيقي( تايي 24 يا 12هاي ايراني را به جاي انطباق با فواصل بار دستگاه
 7 6 3)ي تجمعي آن  است كه آرايه(1 3 3 3 1 3 3)ي ماهور در تقسيم بندي وزيري به شكل رشته. تقسيم بندي كرد
 تايي به هم نزديك هستند 17 تايي و 12ي تجمعي دستگاه ماهور دهيم كه آرايهدر اينجا نشان مي.  است(17 16 13 10

براي اين كار كافي است اين دو آرايه را به نسبت بزرگترين . دو تعريف مختلف از يك دستگاه موسيقي باشندتوانند و مي
  iدهد كه  ام آنها نشان ميiآيند كه عضو ي جديد به دست ميدر اين صورت دو آرايه. نرمال كنيم) 17 و 12(عضوشان 

  16/17  13/17  10/17  7/17  6/17  3/17)اين دو آرايه  . دارد) تاواكبر حسب (ي فركانسي امين نت گام از نت پايه چه فاصله
 نظير به – با تقريب قابل قبول – هستند كه اعداد گوياي اعضاي آنها (12/12  11/12  9/12  7/12  5/12  4/12  2/12) و (17/17

  .كندايم، تفسير ميماهور استفاده كردهها را كه براي تعريف دستگاه جدول زير بعضي از اين آرايه. نظير با هم برابرند
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  ام آرايه نشانگر چيست؟ iعضو 
ي به كار رفته براي تعريف دستگاه آرايه

 ماهور
تعداد فواصل نام واحد تقسيم بندي

 يك اكتاو
نت (  ام از نت بمتر گام iي فركانسي نت فاصله

i – 1(1/12  2/12  2/12  2/12  1/12  2/12  2/12) بر حسب اكتاو)  ام 

نت (  ام از نت پايه گام iي فركانسي نت فاصله
 (12/12  11/12  9/12  7/12  5/12  4/12  2/12) بر حسب اكتاو) صفرم

 1 اكتاو

نت (  ام از نت بمتر گام iي فركانسي نت فاصله
i – 1(1  2  2  2  1  2  2) بر حسب نيم پرده)  ام 

نت (  ام از نت پايه گام iكانسي نت ي فرفاصله
 (12  11  9  7  5  4  2) بر حسب نيم پرده) صفرم

 12 ) اكتاو12/1(نيم پرده 

نت (  ام از نت بمتر گام iي فركانسي نت فاصله
i – 1(1  3  3  3  1  3  3)  اكتاو17/1بر حسب )  ام 

نت (  ام از نت پايه گام iي فركانسي نت فاصله
 (17  16  13  10  7  6  3)  اكتاو17/1بر حسب ) صفرم

 17 ) اكتاو17/1 (-

نت (  ام از نت بمتر گام iي فركانسي نت فاصله
i – 1(2  4  4  4  2  4  4) بر حسب ربع پرده)  ام 

نت (  ام از نت پايه گام iي فركانسي نت فاصله
 (24  22  18  14  10  6  4) بر حسب ربع پرده) صفرم

 24 ) اكتاو24/1(ربع پرده 

نت (  ام از نت بمتر گام iي فركانسي نت فاصله
i – 1(4  9  9  9  4  9  9) بر حسب كما)  ام 

نت (  ام از نت پايه گام iي فركانسي نت فاصله
 (53  49  40  31  22  18  9) بر حسب كما) صفرم

 53 ) اكتاو53/1(كما 

  
  اي گوناگون راهي اكتاو آرايههاي فاصله بسته به تعداد تقسيم بندي-1-3جدول 

  .به كار برد) معادل با ماهوردر موسيقي ايراني(توان براي تعريف گام ماژور كالسيك  مي
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(2 2 1 2 2 2 1) 12 Part Mahur, Raste Panjgah, Major 
(1 2 2 2 1 2 2) 12 Part Shur * 
(1 2 2 2 1 2 2) 12 Part Dashti * 
(2 1 2 2 2 1 2) 12 Part Nava *, Theoric Minor 
(1 3 1 2 1 2 2) 12 Part Homayun * 
(2 1 2 2 1 3 1) 12 Part Esfahan *, Harmonic Minor 
(2 1 2 2 1 3 1) 12 Part Bidad * 
(2 1 3 1 2 1 2) 12 Part Iste Dovome Homayun * 
(1 3 1 2 1 3 1) 12 Part Chahargah * 
(2 1 2 2 2 2 1) 12 Part Melodic Minor 
(2 2 1 2 1 3 1) 12 Part Harmonic Major 
(3 3 1 3 3 3 1) 17 Part Mahur, Raste Panjgah 
(2 2 3 3 1 3 3) 17 Part Shur, Dashti, Bayate Kord, Abu Ata 
(3 2 2 3 3 1 3) 17 Part Afshari 
(3 3 1 3 3 2 2) 17 Part Bayate Tork 
(3 1 3 3 2 2 3) 17 Part Nava 
(2 4 1 3 1 3 3) 17 Part Homayun 
(3 1 3 3 2 4 1) 17 Part Esfahan 
(1 3 3 2 4 1 3) 17 Part Bidad 
(3 2 4 1 3 2 2) 17 Part Iste Dovome Homayun 
(3 2 2 3 2 2 3) 17 Part Segah 
(3 1 3 3 2 3 2) 17 Part Mokhalef Segah, Esfahane Ghadim 
(2 4 1 3 2 4 1) 17 Part Chahargah 
(9 9 4 9 9 9 4) 53 Part Mahur, Raste Panjgah 
(6 7 9 9 4 9 9) 53 Part Shur, Dashti, Bayate Kord, Abu Ata 
(9 6 7 9 9 4 9) 53 Part Afshari 
(9 9 4 9 9 6 7) 53 Part Bayat-e Tork 
(9 4 9 9 6 7 9) 53 Part Nava 
(6 12 4 9 4 9 9) 53 Part Homayun 
(9 4 9 9 6 12 4) 53 Part Esfahan 
(4 9 9 6 12 4 9) 53 Part Bidad 
(9 6 12 4 9 7 6) 53 Part Iste Dovome Homayun 
(9 6 7 9 6 7 9) 53 Part Segah 
(9 4 9 9 6 9 7) 53 Part Mokhalefe Segah, Esfahane Ghadim 
(6 12 4 9 6 12 4) 53 Part Chahargah 
(10 10 5 10 10 10 5) 60 Part Mahur, Raste Panjgah 
(5 10 10 10 5 10 10) 60 Part Shur * 
(5 10 10 10 5 10 10) 60 Part Dashti * 
(10 5 10 10 5 10 10) 60 Part Nava * 
(5 15 5 10 5 10 10) 60 Part Homayun * 
(10 5 10 10 5 15 5) 60 Part Esfahan * 
(10 5 10 10 5 15 5) 60 Part Bidad * 
(10 5 15 5 10 5 10) 60 Part Iste Dovome Homayun * 
(5 15 5 10 5 15 5) 60 Part Chahargah * 
(6 9 10 10 5 10 10) 60 Part Shur, Dashti, Bayate Kord, Abu Ata 
(10 10 5 10 10 7 8) 60 Part Bayate Tork 
(10 6 9 10 10 5 10) 60 Part Afshari 
(10 5 10 10 6 9 10) 60 Part Nava 
(6 14 5 10 5 10 10) 60 Part Homayun 
(10 5 10 10 6 14 5) 60 Part Esfahan 
(10 5 10 10 6 11 8) 60 Part Mokhalefe Segah, Esfahane Ghadim 
(10 5 10 10 6 14 5) 60 Part Bidad 
(10 6 14 5 10 8 7) 60 Part Iste Dovome Homayun 
(7 10 7 8 10 10 8) 60 Part Segah 
(7 13 5 10 6 14 5) 60 Part Chahargah 

 
.  قسمت تقسيم شود60 و 53، 17، 12هاي موسيقي ايراني در شرايطي كه اكتاو به  تعريف دستگاه-3-3شكل 

  .اندشده) Tempered( براي انطباق با فواصل موسيقي كالسيك تعديل   دار*هاي دستگاه
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 در اين پروژه به طور قراردادي .توانند براي تعريف گام ماهور به كار روندتنهايي مي به1-3هاي جدول هر يك از آرايه
 3-1 در شكل .ايمي سطر اول كه بيانگر فواصل فركانسي دو نت متوالي گام هستند را برگزيدهبندي، آرايهبراي هر تقسيم

سه سطري . هاي موسيقي كالسيك با همين الگو تعريف شده اندهاي موسيقي ايراني و برخي از گامدستگاه) ي قبلصفحه(
دقت در . ي بعد به صورت پررنگ ارائه شده اند پررنگ شده اند، معادل همان سه سطري هستند كه در صفحهكه در جدول

 :سازد چند نكته را آشكار مي3-1ها بر اساس شكل ترتيب فواصل دستگاه
  
هاي ي فواصل فركانسي آنها جايگشتبه عبارت ديگر آرايه. شوندها از يكديگر مشتق مي بعضي از دستگاه -1

هاي همايون، اصفهان، دهد كه براي نمونه دستگاه نشان مي-3-1كادر انتخاب شده روي شكل . ختلف يك آرايه استم
 1 3 1 4 2(ي موسيقي از دستگاه همايون در واقع براي اينكه قطعه. شوندبيداد و ايست دوم همايون از يكديگر مشتق مي

ها در موسيقي ايراني به يكي از اين جايگشت. ي آن تغيير يابد نت پايهتغيير يابد بايد )1 4 2 3 3 1 3( به اصفهان )3 3
اين امر توجيه منطقي استواري ندارد و . گويندها يا آوازهايي از آن دستگاه ميهاي ديگر را نغمهگويند و جايگشتدستگاه مي

در اين پروژه هم . گويند آنها دستگاه مييتر مانند دسته بندي پروفسور فرهت، به همههاي علميبندياز اين رو در دسته
  .بندي دوم در نظر گرفته شده استهمين دسته

 
در . ها فواصل موسيقي يكساني دارندبنديي تقسيمها مانند ماهور و راست پنجگاه در همهبعضي از دستگاه -2

. عتقد به ادغام اين دو دستگاه استبراي نمونه عاينقي وزيري در همين مورد خاص م. اين نوع موارد اختالف نظر وجود دارد
-هاي موسيقي ايراني را چيزي به غير از طيف فركانسي ميدانان در اينجا مالك انفكاك دستگاهاما برخي ديگر از موسيقي

  .داننددانند و مثال اين دو دستگاه را از يكديگر متمايز مي
 

هاي در واقع اگر بخواهيم گام. ريف كردتوان به همين سبك تعهاي موسيقي ملل ديگر را نيز ميدستگاه -3
ها را برنامه اي كه قصد توليد آن را داريم، بايد بتواند تعريف دستگاه. موسيقي عربي يا هندي را هم به اين برنامه بيافزاييم

ما كافي يك فايل متني كه هر سطر آن يك آرايه و نام دستگاه را در بر داشته باشد براي . ها بپذيردبر حسب همين رشته
ي ما است، چند سطر اضافه ي پيشين كه مالك مقايسههاي جديد كافي است كه به شكل صفحهاست و براي افزودن گام

 .كنيم و هر سطر را به تعريف يك دستگاه اختصاص دهيم
  

اريف باز در فصل چهارم دوباره به اين تع. هاي موسيقي ايراني به پايان برديمفصل نخست را با تعريف دقيق دستگاه
خواهيم گشت و نشان خواهيم داد كه چگونه از سيگنال صوتي ورودي آرايه اي عددي فواصل فركانسي اش را استخراج 

ترين آرايه به عنوان دستگاه موسيقي در نماييم تا نزديكي قبل مقايسه ميكنيم و چگونه با تك تك سطرهاي صفحهمي
  .خروجي نرم افزار معرفي شود
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  الگوريتم تشخيص دستگاه موسيقي:فصل چهارم
 
  
  
  
  
  
 
 
 

نخست به . م پرداختيخواه» پردازنده«موسوم به » نوا« قسمت دوم نرم افزار ياده سازي روش پيدر اين فصل به معرف
افزار ما از چه جنسي بايد باشند و سپس الگوريتم رسيدن كنيم كه ورودي و خروجي نرمتعيين مي. پردازيمتعريف پروژه مي

  :كنيمبه خروجي بر مبناي ورودي را تشريح مي
  
  : تعريف پروژه-0- 4
  
  : تعيين جنس ورودي و خروجي-4-0-1
 

ي ورودي در آن ساخته شده افزار ما بايد يك سيگنال صوتي را دريافت كند و عنوان دستگاه موسيقي كه قطعهنرم
  )1-4شكل (است را در خروجي تحويل دهد 

  
  
  

  
  

  ي و خروجي نرم افزار تشخيص دستگاه موسيقي ورود-1-4شكل 
 

در واقع از جهاتي . اي براي تشخيص دستگاه مناسب نيستاما پيش از هر چيز الزم است تأكيد كنيم كه هر موسيقي
  :كه ذكر خواهد شد، آهنگ ورودي بايد يك موسيقي ساده باشد

  :دانيم كهاي مي موسيقي ساده را موسيقي: موسيقي ساده
برند هاي موجود در سيگنال را باال مينوازي باشد و نه گروه نوازي، چرا كه سازهاي همراه تنوع فركانسحاصل تك  •

  .كنندهاي تونيك و شاهد را دشوار ميو تشخيص نت

شخيص نرم افزار ت عنوان دستگاه
  دستگاه موسيقي

 سيگنال موسيقي در قالب
 )wav.*( فايل صوتي موجي 
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تر تر و پيچيدههاي بيش چرا كه داشتن هارمونيك اي داشته باشد،هاي سادهصداي ساز در آن ترجيحا هارمونيك •
هاي اصلي نتي ديگر به اشتباه گرفته شود، از اين رو است كه هاي فرعي يك نت با هارمونيكه هارمونيكشود كباعث مي

تر از سازي چون با طيف نزديك به سينوسي ساده براي اين امر بسيار مناسب فلوت پيكولو در اين مورد سازي چون
  .كندبا دست كم ده هارمونيك قوي عمل ميساكسيفون 

ها را پوشش چرا كه سازهاي كوبه اي تمام فركانس اي به طور جدي پرهيز شود، ي سازهاي كوبهدر آن از همراه •
هاي آن زير برف گم دهند و در واقع با حضور چنين سازهايي طيف فركانسي ما از حالتي شسته و رفته خارج شده و قلهمي
 .شوندمي

هاي كند كه از قلهكننده اي پيدا ميهاي گمراهسي قلهدر طي آن نتي خارج زده نشود، زيرا در اين صورت طيف فركان •
 .شونداصلي شناخته نمي

هايي كه خارج از نت(هاي عرضي ، نت)ي بين دو فركانسجاروي پيوسته(ي اصلي از گليساندو در نواختن قطعه •
 .پرهيز شود) لرزش متناوب فركانسي(و ويبراسيون ) ي دستگاه هستندفواصل تعريف شده

 
  : الگوريتم كلي پروژه-4-0-2
 

با فرض در دست داشتن . كنيمدر اينجا مراحل كلي تشخيص دستگاه موسيقي در اين پروژه را به اختصار ذكر مي
  :تواند دستگاه موسيقي سيگنال ورودي را تشخيص دهدسيگنال يك موسيقي ساده، الگوريتم زير مي

 و بار كردن آن wav.*هاي استاندارد موجي صوتي مانند ي موسيقي از طريق بازخواني قالبدريافت سيگنال قطعه .1
 در حافظه

  )FFT(به دست آوردن طيف فركانسي  .2
 ي فركانسي يك اكتاونگاشتن طيف فركانسي به بازه .3
هاي غالب به كار رفته هاي آن كه بيانگر فركانستحليل دامنه طيف به دست آمده و به دست آوردن فركانس قله .4

 .در قطعه هستند
  هاي طيف حاصلي فواصل فركانسي، بر اساس فواصل قلهآرايهساختن  .5
ترين ها، به دست آوردن نزديكهاي بانك اطالعاتي تعريف دستگاهي حاصل با آرايهي نرماليزه شدهتطبيق آرايه .6
ه در آن مايه هاي بدست آمده به عنوان دستگاه موسيقي كه قطعها به ترتيب اولويت و معرفي عناوين متناظر با آرايهانتخاب

  .ساخته شده است
 با هم ادغام شده 6 و 5هاي توجه داشته باشيد كه گام. اند نشان داده شده2-4اين شش مرحله در بلوك دياگرام شكل 

 :هاي به كار رفته در اين شش مرحله را شرح خواهيم دادها و ايدهسازي روالهاي آتي به ترتيب پيادهدر زيربخش. اند
  

 
 

  هاي موسيقيلوك دياگرام تشخيص دستگاه ب-2-4شكل
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   بازخواني فايل صوتي و باركردن در حافظه-1- 4
  

اي دانست كه صدايي را به صورت زنده بر روي شيارهايي شايد بتوان فونوگراف توماس آلوا اديسون را نخستين وسيله
 با افزايش شدت صداي در حال ضبط فونوگراف مجهز به سوزني بود كه. ذخيره نمود و دوباره توانست آن را پخش كند

وي نخستين كسي بود . اين كار را پيش از اديسون نيز كرده بودند. نمودرفت و شيارهاي عميق تري ايجاد ميبيشتر فرو مي
ي آنها در حالي كه كه توانست صداي ضبط شده را پخش كند و تا پيش از آن آرزوي بشر در ثبت اصوات و شنيدن دوباره

ها كه نوادگان فونوگراف پير بودند، از گرامافون.  صدا ديگر وجود ندارد، بسيار دست نيافتني به نظرمي رسيدمنبع حقيقي
ها ذخيره سازي امواج به صورت اطالعات آنالوگ مغناطيسي را نيز در ضبط صوت. كردندروشهاي مشابهي استفاده مي

در واقع ذخيره سازي ديجيتال به ما .  به صورت ديجيتال ثبت كنيمتوانيم امواج صوتي رااما امروزه ما مي. تجربه كرده ايم
با ) سيگنال آنالوگ( زمان – زمان موج صوتي را مثال پس از تبديل شدن به تابع ولتاژ –دهد كه منحني شدت امكان مي

شود افت مياين گسسته بودن اطالعات ديجيتال است كه باعث . دقت و فركانس دلخواه نمونه برداري و ذخيره كنيم
 .هاي پيشين ديگر رخ ندهد، مگر آنكه بخشي از اطالعات ما از ميان برودكيفيت بر خالف فن آوري

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  F  نمونه برداري گسسته از سيگنال موج صوتي با فركانس -3-4شكل 

  
  پارامترهاي دقت نمونه برداري ديجيتال -4-1-1

  
اين . برداري كنيمخواهيم اين سيگنال را به صورت گسسته نمونهمي.  را در نظر بگيريد3-4ي شكل سيگنال پيوسته

سازي ذخيره(و هم در طول محور شدت صوت ) هاي جدا از همنمونه(گسستگي بايد هم در طول محور زمان رخ دهد 
مانند نمونه (زيم پردازمان به نمونه برداري بيش از يك ميآيد كه ما همعالوه بر اين گاهي پيش مي). ي هر نمونهگسسته

  :برداري ما خواهند بودي دقت نمونهكنندهبنابراين سه فاكتور اصلي تعيين). Stereoبرداري دو كانال موازي يا 
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در واقع اين . ها در واحد زمان است معرفي كميت نمونهF يا: (Sampling Frequency)برداري بسامد نمونه
توان آن را با بنابراين مي. باشدهاي ما در واحد زمان ميبرداريتعداد نمونهي پارامتر، فركانسي است كه تعيين كننده

Sample/Sec يا با همان واحد كالسيك Hz 3-4شكل ( سنجيد.(  
  )F( باشد، بسامد نمونه برداري ′fي نايكويست اگر بسامد ماكزيمم موجود در سيگنال مورد نمونه برداري بنابر قضيه

  :صدق كندبايد در  حد نايكويست 
  

)4-1(       F > 2f′  
 

هر نمونه .  معرفي كيفيت ذخيره سازي هر نمونه استn يا :(Sampling Resolution)ريزنمايي نمونه برداري 
بنابراين براي تبديل آن به اطالعات گسسته بايد ) 1 تا 1-مثال (ي پيوسته اي از اعداد حقيقي عددي است حقيقي دربازه

ترين واحد سنجش اطالعات گسسته، واحد پايه ساده. واحد ذخيره سازي اطالعات گسسته تعيين نمودريزنمايي را بر حسب 
اگر ريزنمايي . ناميم ميBPS (Bit Per Sample)تر اين واحد را به صورت كامل.  استbitذخيره سازي باينري يعني 

مقدار كميت . ها خواهيم داشتيري نمونهگسطح مختلف براي اندازه n2 فرض كنيم، n bitسازي هر نمونه را ذخيره
 n bitاي به طول تر از ديگران است كه آن را در واحد حافظهها نزديكگيري شده به يكي از اين سطحي اندازهپيوسته
برداري آن در يك كند و حاصل نمونه تغيير ميMax تا 0 بين 1-2دقت كنيد كه سيگنال شكل . كنيمسازي ميذخيره

  .ثبت شده است)  بيت8(يك بايت نقطه، در 
ي تقريبي زير مرتبط نيز با رابطه) S/N(اين پارامتر به كميت سنجش كيفيت سيگنال آنالوگ يعني سيگنال به نويز 

  :شودمي
  

     
N
S  (dB)  = 6n+2     ) 4-2(      

  
دهد كه چند كانال به طور موازي نمونه ي نشان مC يا :)Channels Number(هاي ذخيره سازي تعداد كانال

هاي ها ثابت است و هر كانال مستقل از كانالي كانالمعموال ريزنمايي و بسامد نمونه برداري براي همه. شوندبرداري مي
قعي در موا. ناميم ميMonoها يك باشد صوت ذخيره شده را اگر تعداد كانال .شودديگر و به طور جداگانه ذخيره سازي مي

ذخيره سازي بيش از . ناميم ميStereoكه دو كانال به منظور پخش همزمان از دو نقطه در فضا ذخيره شود، ذخيره سازي را 
    . 1شود كه مورد بحث ما نيستدو كانال نيز مورد صوت استفاده مي

 دو منجر به افزايش هر سه عامل به نحوي آنها در كيفيت يا دقت صوت ديجيتال ثبت شده نقش داشته و افزايش هر
ي ديجيتال از اين رو در مخابره. شودكيفيت صوتي و در عين حال افزايش حجم اطالعات ثبت شده براي آن سيگنال مي

دهد براي ذخيره سازي هر ثانيه از سيگنال چند بيت ناميم كه نشان ميحاصل ضرب اين سه را نرخ اطالع رساني مي
 :اختصاص داده شده است

                                                 
شود، چون انسان داراي دو گوش است كه از  براي شنونده استفاده مي بيشتر به منظور شبيه سازي صداي سه بعديStereoذخيره سازي .  1

كند، پس با ايجاد اختالف فاز يا شدت ميزان اختالف شدت و اختالف زماني صوت رسيده به دو گوش براي تشخيص منبع  صدا استفاده مي
  .د نمودتوان احساس دور و نزديك شدن و جابجايي منبع صوتي را در شنونده ايجاآگاهانه مي
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R = C.n.F  )4-3(  

 
با توجه به نوع كاربرد در ذخيره سازي  . هم هستند Waveسازي فايل اين سه پارامتر در واقع پارامترهاي اصلي ذخيره

 .موج ديجيتال بايد اين سه پارامتر اساسي معرف دقت صوت ديجيتال را تعيين نمود
  
  :هاي موسيقي موجي قالب-4-1-2
  

گ هستند كه سيگنال صوتي توليد شده را با ريزنمايي و فركانس نمونه برداري هايي بزر، پروندهموجيهاي صوتي فايل
حجم اين . هاي صوتي موجي گنجاندتوان در فايلهر نوع صدايي را مي. كنندبه صورت ديجيتال و با تمام جزييات ثبت مي

-ي رايانهها و در همهي اجراكنندهدر همهها اين فايل. هاي برداري معادل خود باشدتواند هزاران برابر حجم فايلها ميفايل
توان سيگنال صوتي ذخيره شده را با تمام هاي درون آن ميشوند، چرا كه با اتكا به دادهها به يك صورت شنيده مي

 .جزييات بازتوليد نمود
-داري ميگهشناسيم كه قطعات موسيقي را به صورت موج در خود نهاي كامپيوتري را ميهاي زيادي از فايلفرمت

توان نام را مي...   و mp3  و RA) Real Audio (  ،mp1 ، mp2ي هاي فشرده و نيز فرمتwma و CDAهاي فايل. كنند
 است كه يك سيگنال صوتي را به  Standard Wave Format يا Wavها فرمت ترين اين فرمتترين و رايجاما ساده. بود

داري در خود نگاه...) ها و برداري، تعداد كانالفركانس نمونه برداري، دقت نمونه (هاي ديجيتال با دقت مطلوبصورت داده
  .را اجرا كند  Waveهاي اي وجود ندارد كه نتواند فايل شناخته شدهPlayer احتماال هيچ . كندمي

  
د با ساختار قالب صوتي موجي هاي صوتي را بازخواني يا ذخيره كنيم، بايبراي اينكه بتوانيم در جريان اين پروژه پرونده

Wave كه به داليل ذكر شده به عنوان قالب استاندارد اين برنامه برگزيده شده است، آشنا باشيم:  
  
  Wave ساختار قالب صوتي موجي -4-1-3

Standard Wave Formatسازي امواج صوتي ترين و پركاربردترين قالب صوتي موجي است كه توانايي ذخيره رايج
ها  تقريبا اين فايل. باشدرساني و كيفيت دلخواه دارا مي و با نرخ اطالعWAVهايي با پسوند رداري شده را در فايلبنمونه

ي در اينجا الزم است كه ما با شيوه. افزارهايي كه به نوعي با موسيقي سرو كار دارند قابل شنيدن هستندتوسط كليه نرم
 را بررسي Waveها در فايل ه اختصار ساختار قراردادي استاندارد ذخيره سازي دادهخواندن و نوشتن آنها آشنا باشيم، پس ب

 : نشان داده شده استWave ساختار كلي يك فايل 4-4در شكل . خواهيم كرد
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The RIFF Chunk: 
  
يلي كه در اين بخش به فا.  استWave ين بخش معرف فايل ا

 DATA و FMTش شود بايد از دو زير بخاين عنوان  معرفي مي
 .تشكيل شده باشد

  
 
  

The FMT SubChunk:  
  
  DATA SubChunkيي كه در بخش هافرمت دادهين بخش ا

 .كنديره شده اند را مشخص ميذخ
  

  
 
 
  

The DATA SubChunk: 
  

هاي نمونه برداري شده از سيگنال صوتي با ين بخش دادهدر ا
يره ذخيين شده است،   تعFMT SubChunkفرمتي كه در بخش 

 .شودمي
  
 

  Wave ساختار اطالعات يك فايل -4-4شكل 
  

ي هر بلوك مضرب صحيحي از واحد اندازه. هايي تقسيم شده است به بلوكWaveدر شكل باال يك فايل استاندارد 
ستون . باشد مي Waveحركت از باال به پايين در نمودار باال معادل حركت از آغاز به سمت پايان فايل . است) بايت(حافظه 

ي ستون سمت راست اعداد هم اندازه دهد كه ما در بايت چندم از فايل قرارداريم، نشان مي) File Offset(سمت چپ اعداد 
  :شود به سه بخش كلي تقسيم ميWaveفايل . دهدهر بلوك را بر حسب بايت نشان مي

  
4 -1-3 -1 - RIFF Chunk :   اين بخش Waveاي بايد از دو چنين پرونده. كند بودن فايل را معرفي مي
  : از سه بلوك تشكيل شده استChunk (RIFF(ي قطعه.  متشكل باشدDATA و FMTي زيرقطعه
  

 بودن Waveكند،  بايت حافظه اشغال مي4اين بلوك كه . شود با اين بلوك آغاز ميWave  فايل : ChunkIDبلوك 
 4اگر .  باشدASCII به صورت كد ”RIFF“ي اين بلوك بايد عبارت بنابر قرارداد اين محتوا. كندقالب فايل را اعالم مي

شود، در اين صورت چنانكه گفتيم  شناخته ميWaveبايت ابتداي فايلي معادل اين عبارت باشد، آن فايل به عنوان فايل 
  . تشكيل شده باشدDATA و SubChunk (FMT(ي آن ز دو زيرقطعه رود كه دنبالهانتظار مي
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-ها از انتهاي اين بلوك تا انتهاي فايل را نشان مي بايت اندازه دارد، تعداد بايت4اين بلوك كه :  ChunkSizeبلوك 
محتواي اين بلوك . باشد) يعني اين بلوك و بلوك پيشين( بايت 8تواند برابر با حجم فايل منهاي بنابراين مقدار آن مي. دهد

  :هاي زير نيز تعيين نمودتوان از تساويرا مي
  

)4-4             (36 + SubChunk2Size  ChunkSize =  
 

)4-5               (ChunkSize = 4 + (8 + SubChunk1Size) + (8 + SubChunk2Size) 
 

)4-6             (ChunkSize = FileSize – 8 
 

 در ASCIIرت كد  را به صو”WAVE“كند و بايد عبارت  بايت حافظه اشغال مي4 اين بلوك هم : ChunkIDبلوك 
 .بر داشته باشد

  
4 -1-3 -2 - FMT SubChunk  :  ي فايل اين بخش شناسنامهWaveهايي كه در  است و فرمت داده
ي كيفيت صدايي است كه ها تعيين كنندهاين فرمت داده. كند  ذخيره شده اند را مشخص ميDATA SubChunkبخش 

  :شودبعدا از فايل شنيده مي
  

 ASCIIي كد  بايد در بر دارندهFMTي  بايت طول دارد و براي معرفي آغاز زير قطعهSubChunk1ID:  4بلوك 
  . باشد” fmt“عبارت 
  

 را كه از پايان اين بلوك FMTي ي آن بخش از زير قطعه بايت است و اندازه4 طول آن  :SubChunk1Sizeبلوك 
 16اين مقدار برابر ) Waveوعي فرمت استاندارد فايل ن (PCMبراي فرمت استاندارد . كنددر پي خواهد آمد، مشخص مي

  .است
  

براي فرمت . كندسازي اطالعات گسسته را مشخص مي بايت طول دارد و نوع ذخيرهAudiFormat:  2بلوك 
مقادير غير از يك . است) Linear Quantization(سازي خطي ي گسستهدهنده و نشان1  اين مقدار برابر PCMاستاندارد 

 .سازي هستندف انواعي از فشردهمعر
  

 2 و اگر Mono باشد صدا به صورت 1اگر . نمايدهاي ذخيره سازي را معرفي مي تعداد كانال :NumChannelsبلوك 
  . بايت طول دارد2اين بلوك .  ذخيره شده استStereoباشد به صورت 

  
  . كندب هرتز مشخص ميبرداري را برحس بايت طول دارد و بسامد نمونهSampleRate:  4بلوك 
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با توجه به تعاريف . ي نرخ اطالع رساني است بر حسب بايت بايت اشغال كرده و نشان دهندهByteRate  :4بلوك 
  :ي زير به دست آوردتوان مقدار آن را  از رابطهگذشته در اينجا مي

  
ByteRate = SampleRate * NumChannels * BitsPerSample/8         )4-7(  

  
ها را ي آن بايد تعداد كانالپس براي محاسبه. ها استهاي هر نمونه در تمامي كانالتعداد بايت :BlockAlignبلوك 

  :كند بايت اشغال مي2خود اين بلوك .  بخش نمود8در تعداد بيت هر نمونه ضرب كرده و بر 
  

BlockAlign = NumChannels * BitsPerSample/8         )4-8(  

 
معيار كيفي ذخيره (هاي هر نمونه در يك كانال  بايت اشغال كرده و تعداد بيت2اين بلوك  :BitPerSampleبلوك 
  .  باشد16 يا 8تواند  ميWaveدهد و در يك فايل را نشان مي) سازي صدا

  

 16 مقداري غير از SubChunk1Size وجود ندارند، ولي اگر  بلوك PCMدر فرمت  :بلوك پارامترهاي اضافه
 .هايي قرار خواهند داشت باشد، بسته به نوع قالب در اينجا بلوكPCMشته باشد، يعني فرمت غير از دا

 

4 -1-3 -3 - DATA SubChunk :   هايي است كه از صوت ي اطالعات نمونهاين بخش در بر دارنده
 ديديم، ان مقدار FMT بخش  بايت حجم خواهد داشت كه چنانكه درBlockAlignي برداشته شده اند، هر نمونه به اندازه

 خود از DATAي زير قطعه.  بايت حجم خواهد داشت4 و يا 2 ، 1ها و دقت ذخيره سازي هر نمونه بسته به تعداد كانال
  :هاي زير تشكيل شده استبلوك

  
 ASCIIي كد  بايد در بر دارندهDATAي  بايت طول دارد و براي معرفي آغاز زير قطعهSubChunk2ID:  4بلوك 

  . باشد”data“عبارت 
  

 و در واقع كل فايل را كه  را DATAي ي آن بخش از زير قطعه بايت طول، اندازه4 با  :SubChunk2Sizeبلوك 
تواند از از هر يك از اين مقدار بر حسب بايت سنجيده شده و مي. كندكه از پايان اين بلوك به بعد قرار دارد، تعيين مي

  :روابط زير محاسبه شود
   

)4-9             (Subchunk2Size    == NumSamples * NumChannels * BitsPerSample/8 
 

)4-10             (Subchunk2Size    == NumSamples * BlockAlign 
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 بايت تقسيم BlockAlign بايت حجم دارد و به قطعاتي با طول SubChunk2Sizeي به اندازه : DATAبلوك 
در هنگام خواندن بلوك . هاي موجود استبرداري يك نمونه در تمامي كانالي اطالعات نمونهدر بردارندههر قطعه . شودمي

DATAبايد نكات زير را در نظر داشته باشيم : 
ي  شامل دو نمونه است كه اولين نمونهBlokAlign باشد، ساختار هر  Stereo و صوت 2ها در صورتي كه تعداد كانال

  .است) Right( دومين نمونه  راست و) Left(سمت چپ 
ي صحيح  بيتي به صورت نوع داده16هاي و نمونه) 255 تا 0از  (Byte بيتي به صورت بايت بدون عالمت 8هاي نمونه
  .شوندسازي ميذخيره ) 32767 تا -32768از   (integerدار عالمت
  

 Wave هر سيگنال ديجيتال را با فرمت استانداد در فايل تواندبا توجه به توضيحات ارائه شده، برنامه اي نوشتيم كه مي
ي آخر برنامه متن اين برنامه در ضميمه.  استاندارد پيشتر ذخيره سازي شده را بازخواني كندWaveهاي ذخيره كند و يا فايل

 .وجود دارد

  
 FFTي موسيقي با  به دست آوردن طيف فركانسي قطعه-2- 4
 

اگر سيگنال را . نياز داريم) DFT(ي گسسته هاي ديجيتال به تبديل فوريهسيگنالي طيف فركانسي براي مشاهده
 . تابعي گسسته و متناوب بر حسب زمان فرض كنيم، طيف فركانسي آن تابعي گسسته و متناوب از فركانس است

ر حالت كلي يك ي گسسته بگيريم، حاصل داز زمان تبديل فوريه) گسسسته و متناوب(هنگامي كه از يك تابع مختلط 
  . از فركانس است) گسسته و متناوب(تابع مختلط 

اي از اعداد مختلط است ، طيف آن آرايه)كه بخش موهومي يا فاز آن صفر است(حتا اگر سيگنال حقيقي داشته باشيم 
   .بيان شود) دامنه و فاز(تواند به صورت جزء حقيقي و موهومي و در شكلي پركاربردتر به شكل قطبي كه مي

تغيير در فاز . دهدي طيف فركانسي در هر فركانس ميزان حضور آن فركانس خاص را در سيگنال زماني نشان ميدامنه
كند و باعث پس و پيش شدن هاي مختلف جاي آنها را در سيگنال جابه جا ميطيف فركانسي هم با حفظ شدت فركانس

توان جمالت آن را  در فاز طيف فركانسي يك سيگنال سخنراني ميبا تغيير اندك و آگاهانه. شودسيگنال از نظر زماني مي
  . كندي طيف، صداي گوينده را زير و بم ميدر حالي كه چنين تغييري در دامنه. پس و پيش كرد

تواند نوعي گاهي از طيف فركانسي يك سيگنال صوتي موسيقيايي و اصالح آن و دوباره گرفتن تبديل معكوس مي
تواند همچنين تبديل فوريه با به دست دادن طيف فركانسي مي. هدف تغيير آگاهانه در صوت ايجاد كندفيلترينگ را با 

در  .ترين عامل شناسايي جنس و طنين صداي يك ساز به دست دهدهاي صداي سازها را به عنوان مهمضرايب هارمونيك
نواخته شده و  ) هاينت(هاي  ازتشخيص فركانسآوريم عبارت استاين پروژه اطالعاتي كه ما از طيف فركانسي بدست مي

  .ميزان تكرار هر فركانس در قطعه موسيقي
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 ي گسستهي تبديل فوريه محاسبه-4-2-1
 

توان به اين صورت ي فوريه را ميي تبديل فوريه، تبديل گسستهي فوريه و با توجه به تعريف پيوستهبر اساس نظريه
 :تعريف نمود

 
)4-11( 
 

ي  ، تابع تبديل فوريهx(n.t+T) = x(n.t)كه ايگونه باشد بهTي تناوب  تابعي گسسته و پريوديك با دورهx(n.t0)اگر 
 : كهايگونه خواهد بود، بهFي تناوب  با دورهX(k.f) = X(k.f+F)آن تابعي پريوديك و گسسته چون 

    )4-12(  
 
    )4-13(  

  
 به X(k)  را بر حسب x(n) و X(k)  را بر حسب x(n)كه به ترتيب ي گسسته و معكوس آن معادله تبديل فوريه

  :دهند از اين قرار استدست مي
  

)4-14   (  
  

 
)4-15   (  
  

-، ماكزيمم فركانسي كه مي) كمتر شودt(ي زمان  بيشتر باشد دهد كه هر چه ريزنمايي در حوزهها نشان مياين رابطه
ي نمونه اين امري معقول است چون باال رفتن ريزنمايي به منزله. شودبيشتر مي )F( توانيم در هر پريود طيف داشته باشيم

  f= 1/Tبيشتر باشد، ) T( هر چه مدت زمان كل سيگنال  از سوي ديگر. ي كمتر و فركانس بيشتر استبرداري با فاصله
  . تر خواهد بودريزنمايي طيف فركانسي كمتر شده و طيف فركانسي دقيق
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 .ي متناوب، تابعي متناوب و گسسته استي تابع گسسته تبديل فوريه-5-4شكل 
  

 نمونه F ثانيه است كه در هر ثانيه Tبرداري به مدت شود كه سيگنال ما حاصل نمونه ديده مي آ-5-4در شكل
) ي زمان و فركانس يكي استكه در حوزه (ها براي شمارش تعداد كل نمونهN = T.Fبرداشته شده است، بنابراين عبارت 

ي متوالي در ي زماني بين دو نمونهاين تعداد همچنين از تقسيم مدت زمان كل سيگنال به فاصله. رسدمنطقي به نظر مي
تواند در طيف فركانسي مي) ي بين دو فركانس متواليفاصله(سيگنال زماني يا از تقسيم فركانس كل به ريزنمايي فركانس 

  :ه دست آيدب
  
  

)4-16 (       
ftf

F
t
TFTN

.
1. ====  

 

شود، هاي مشخصي تا بي نهايت تكرار ميي محدودي از مقادير است كه در تناوبي پريوديك رشتهيك تابع گسسته
 اين در حالي است كه ما در عمل معموال با توابعي. طيف فركانسي اين تابع نيز به همين ترتيب پريوديك و گسسته است

ي از ديدگاه رياضي تبديل فوريه. شوندسر و كار داريم كه مانند سيگنال يك صحبت، رشته اي تصادفي بوده و تكرار نمي
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پيوستگي از آن رو است كه ريزنمايي فركانسي به . يك سيگنال غيرپريوديك گسسته، تابعي پيوسته و پريوديك خواهد بود
ي بين دو فركانس متوالي صفر خواهد نهايت رسيده و فاصلهبه بي)  تا ابداز ازل(علت طوالني شدن سيگنال غير پريوديك 

  .شد
ها عاري هايي كه هم از بي نهايت بزرگ يعني سيگنال هاي گسسته و محدود سر و كار داريم،اما در عمل ما با سيگنال

در اين مواقع ما .  برداري از آنهايعني هم طول آنها محدود است و هم ريز نمايي نمونه. اند و هم از بي نهايت كوچك ها
ي ما جزيي از يك سيگنال پريوديك گسسته است كه ما تنها يك پريود از آن را كنيم كه سيگنال محدود گسستهفرض مي
  . شودي تناوب سيگنال را محدود كرده و منجر به گسسته شدن طيف فركانسي مياين فرض دوره. كنيمبررسي مي

-با حذف مقدار كمي فركانس نمونه: ي گسسته را به دست دهيمي تبديل فوريهي محاسبهخواهيم ضابطهاكنون مي
 را تابعي x(n)تابع ) t(برداري ي زماني نمونهو فاصله) T(ي تناوب سيگنال ، دوره)f(، ريزنمايي فركانسي )F(برداري 

ي  تبديل فوريهX(k)در اين صورت .  تعريف شده باشد n ≤ N 0 ≥-1كنيم كه به ازاي گسسته و پريوديك فرض مي
    :آيدي زير به دست مي تعريف شده و از رابطه k ≤ N 0 ≥-1ي اين تابع به ازاي  گسسته
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  :  ي تبديل فوريه معكوس و همچنين معادله
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  :كه در آنها
  

)4-19(   )/2( Nj
N eW π−=  

  
روابط .  از اين دو سوي تبديل، محاسبه ديگري نيز به سادگي صورت گيرد با نوشتن الگوريتمي براي محاسبه يكي

 : را بر اساس ضرب ماتريسي به صورت زير به دست دهد )DFT(تواند تبديل فوريه گسسته فوق مي
 

  
 

  
) 4-20(  
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اين . ي گسسته را محاسبه كردتوان وارون تبديل فوريهمي) 20-2(ي طهي وارون ماتريس ضرايب در راببا محاسبه
 Nي را دريافت نموده و در خروجي يك رشته ) يا حقيقي( تايي از اعداد مختلط Nروابط به جاي تابع ورودي يك رشته 

  .دهندتحويل مي تايي از اعداد مختلط
 

  )DFT(ي گسسته به جاي تبديل فوريه) FFT (عيرسي  تبديل فوريه-4-2-2
  

براي تابعي  19-2ي شود كه بر اساس رابطه  را مورد بررسي قرار دهيم، مشاهده ميDFTاگر روش محاسبه مستقيم 
دهد كه مدت زماني كه بايد در انتظار اين امر نشان مي. دهد ضرب مختلط انجام مي2Nي گسسته  نمونه، تبديل فوريهNبا 

ي سه حال فرض كنيد بخواهيم طيف سيگنال يك مكالمه. ها نسبت داردور تعداد نمونه باشيم، با مجذDFTاجراي عمليات 
 يعني چيزي نزديك  44100*60*3اين سيگنال از .  هرتز ذخيره شده است را محاسبه كنيم44100اي كه با فركانس دقيقه

يليارد عمل ضرب انجام دهيم و پس براي داشتن طيف بايد فقط شست و چهار تر. به هشت ميليون نمونه تشكيل شده است
. اكنون بايستي به دنبال راهي براي كاهش محاسبات باشيم. هاي امروزي بسيار زمانبر استاين دست كم براي رايانه

هاي ها با اعمال روشدر اين روش.  بدين منظور به وجود آمدندFast Fourier Transform يا FFTهاي موسوم به روش
در انجام اين پروژه از اين . يابدكاهش مي) n.Log nبه  n2ي از مرتبه(حاسبات، تا حد بسيار زيادي تقسيم و غلبه ميزان م

  . ها استفاده شده استالگوريتم
  

  
 

 
  ي صوتي دامنه و فاز سيگنال زماني و طيف فركانسي يك قطعه-6-4شكل 
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تواند در مدت زمان چندثانيه عمولي، ميي م در يك رايانهFFTهاي ي نوشته شده با استفاده از الگوريتمبرنامه
كه حقيقي است و  بخش ( اين تبديل براي يك سيگنال صوتي. به دست دهدطيف فركانسي يك سيگنال چندثانيه اي را 

 .) نشان داده شده است6-4موهومي آن صفر است، در شكل 
 
  ها نگاشت طيف فركانسي به محدوده يك اكتاو و يافتن قله-3- 4
 

. گوييماش است اكتاو مياي كه انتهاي بازه دو برابر فركانس ابتدايي فركانسي گفتيم در موسيقي به بازههمانطور كه
جايي در اكتاوها اين جابه. رويمتر ميبا ضرب يا تقسيم كردن فركانس يك نت ما به نت همنام در اكتاوهاي باالتر يا پايين

در فرآيند . شوندتر نواخته ميدر اكتاوهاي باالتر يا پايين) هابا همان نام(ها تدهد، بلكه همان نهاي ما را تغيير نمينام نت
تشخيص دستگاه براي ما مهم نيست كه نتي با نام خاص در كدام اكتاو در حال نواخته شدن است و نام آن نت مستقل از 

 . اكتاوي كه در آن بوده مورد توجه است
  

  
  

 اكتاوهاي متمايز جداسازي طيف فركانس به -7-4شكل 
  

 

از . باشد مييبردار فركانس نمونهF است كه در آن F/2 تا 0 ما از يف فركانسيدانيم كه طي نايكويست ميبنابر قضيه
 شكل ي رويهاهاي روي قله پيكان.ك اكتاو هستندي يك محدودهيهر ...  و F/4 تا F/2  ،F/8 تا F/4 يهاطرفي بازه

ها يك بار به ن نتي مربوط به اين كه قلهي ايبرا. كنند گوناگون اشاره ميي در اكتاوها همنام قطعه،يها به نت4-7
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  Fتا F/2 ي بازهين اكتاوها رويك از اي هر ي را در بازهيف فركانسي، نمودار طتر صورت گيردحساب آيند و مقايسه آسان
با اين كار . ميكني مياي حاصل را با هم جمع جبرم و نمودارهينگاريم ) است7-4ي فركانسي شكل كه خارج از محدوده(

 .يابدهاي طيف ما كاهش ميافتاده و از شمار قله هم يها روقله
  

 
  روي يك اكتاو7-4 نگاشت اكتاوهاي شكل -8-4شكل 

هاي هاي نواخته شده در قطعه قلهشود كه نت حاصل مي8-2 ، نمودار شكل 7-2با نگاشت اكتاوهاي مختلف شكل 
آخرين عدد . ي مربوط به قله هستندي حدودي نمونهاند، شمارهها قرار گرفتهاعدادي كه در اين شكل روي قله. هستندآن 

دقت داشته باشيد كه نمودار . ي فركانس استها در حوزهي نايكويست نيمي از تعداد كل نمونهبر اساس قضيه) 65535(
 F/4 تا  0و اگر ما آن را از ) باشد مي7-2مثال نيمه سمت راست شكل (تاو تنها مربوط به يك اك) بعد از نگاشت (8-2شكل 

 .بوده است) 131071 تا 65536در اينجا  (F/4 تا F/2بندي در واقع ايم، اين درجهمدرج كرده) 65535 تا 0در اين مثال (
  
  هاي طيف اكتاوي فواصل فركانسي، بر اساس قله ساختن آرايه-4- 4
  

توجه با نمودار بدست آمده از نگاشت اكتاوها و مقايسه آن با بانك اطالعاتي كه در اختيار داريم در اين قسمت با 
  :مراحل كار به شرح زير است. دهيمدستگاه موسيقي را تشخيص مي

 اند و همانها نواخته شدهگر فركانس نتهايي است كه بيش از بقيه نتهايي وجود دارد كه بياندر نمودار بخش قبل قله
گر نتي ست كه بيش از بقيه همچنين بلندترين قله نشان. نتهاي اصلي هستند كه ما براي انجام اين پروژه به آنها نياز داريم

-2مانند اعداد شكل (هاي مربوطه را در اين مرحله ما فركانس. باشدمي) تونيك(نواخته شده و در اكثر مواقع همان نت پايه 
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-كنيم كه نت تونيك كدام يك از اين اعداد ميكنيم و همچنين تعيين مي برنامه اعالم  مياز روي نمودار خوانده و به) 8
  . باشد

بر اساس . هاي ما كه از طيف اكتاو خوانده شده است باشدبه ترتيب صعودي فركانس قله  Fiي  فرض كنيم آرايه-1
ي  خوانده شده اند، در حالي كه محدودهF/2 و  0 درجه بندي كه انجام داده ايم، اين اعداد از روي نمودار مدرج شده بين

هاي طيف اكتاو ما خواهد دقيقا فركانس قله F/2+Fiپس عبارت .  مدرج بوده است F/2 تا F/4 در واقع از 8-2اكتاو شكل 
  .بود

  
از آن آ -2-1 بخش كنيم و مانند فرمول  )ترين نت اكتاومانفركانس بم (F/2 حال اگر نسبت اين فركانس را به -2
  Fiي دهد كه نت مربوط به قله بين صفر و يك حاصل ميشود كه نشان ميOiي عددي  لگاريتم بگيريم، آرايه2ي درپايه
  :بر حسب اكتاو چه فاصله اي دارد) F/2(ترين نت از بم

  
)4-21(     

  
  

ي فركانسي هر يك از  فاصله Oi-Oτي  آرايه  نشان دهيم،τاي كه مربوط به نت پايه است را با ي قله اگر شماره-3
 i≤τتر يا خود نت پايه از نت پايه هاي بمفقط اين فاصله براي نت. دهدها را نسبت به تونيك و بر حسب اكتاو نشان ميقله

ي نت همنام اكتاو باالتر را نسبت به نت پايه در نظر يعني فاصله(توان آن را با عدد يك جمع كرد شود كه ميمنفي مي
 ام از تونيك بر حسب iي ي قلهآيد كه معرف فاصلهبه دست مي  Miي ي زير رشتهدر اين صورت بر اساس قاعده. )گرفت

 : هستند1 و 0ي اعداد آن بين اكتاو است و همه

  
    i > τ  ; Oi - Oτ 

)4-22(           Mi =  
    i ≤ τ ;     1 +Oi - Oτ 
 

چيزي مانند سطر دوم (ي تجمعي فواصل دستگاه بر حسب اكتاو ي آرايه رشتهسازي اين رشته چيزي مانند  از مرتب-4
 .آيدبه دست مي) 1-1جدول 

  
در اينجا به ترتيب اعداد . گيريم را در نظر مي8-2دوباره شكل : تواند راهگشا باشدحل يك مثال عددي در اينجا مي

. ها در دست هستندي مربوط به قلهي نمونه شمارهبه عنوان) 61200، 47300، 42000، 29500، 18050، 9740، 5600(
 ام 6ي كنيم كه قله است كه در شكل با رنگ ديگري نشان داده شده است و نيز فرض مي65536 هم همان F/2فركانس 

)6F(  مربوط به نت پايه است )گيريم كه انرژي يا سطح زير منحني بيشتري معموال به اين منظور قله اي را در نظر مي
  ).دارد

  
F/2 = 65536  و  I = 6 

2

2
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+
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بر اساس فرمول . مان را به دست آوريمي موسيقيي فواصل فركانسي قطعهخواهيم بر اساس اين اعداد، آرايهاكنون مي
هاي نواخته شده در ي فواصل فركانسي نتسازي آن آرايهآيد كه از مرتببه دست مي Miي  مقادير زير براي آرايه3-11

  :آيدي نسبت به نت پايه و بر حسب اكتاو به دست ميي ورودقطعه

  
M1 = O1 - O6 1+  = 3344/0   O1 = 1182/0   F1 = 5600 
M2 = O2 - O6 1+  = 4161/0   O2 = 1999/0   F2 = 9740 
M3 = O3 - O6 1+  = 5671/0   O3 = 3509/0   F3 = 18050 
M4 = O4 - O6 1+  =  7523/0    O4 = 5361/0   F4 =  29500  
M5 = O5 - O6 1+  = 9306/0   O5 =  7144/0   F5 = 42000 
M6 = O6 - O6 1+  =  1   O6 = 7838/0   F6 =  47300  
M7 = O7 - O6 =  1676/0   O7 = 9514/0   F7 =  61200  

  
  هاآمده با بانك دستگاهدست مقايسه آرايه فواصل فركانسي به-5- 4

 
به عبارت ديگر . ي كه بدست آورديم با رشته  اعداد موجود در بانك استهدف ما در اين قسمت مقايسه رشته عدد

ي مان مقايسه كرده و بهترين نتيجه را هاي بانك دادهي به دست آمده در بند پيشين را تك به تك با رشتهخواهيم آرايهمي
كند كه ك رشته عددي معرفي ميهاي مختلف است و براي هر دستگاه يي دستگاهبانك ما در واقع شناسنامه. گزارش كنيم

  . هاي اكتاو استبنديباشد و مجموع اين فواصل تعداد تقسيممي) تونيك(بيانگر فاصله نتهاي موجود در دستگاه تا نت پايه 
- مثال فرض كنيد مي .براي مقايسه نخست بايد تعريف دستگاه را به صورت تجمعي و بر حسب اكتاو تغيير دهيم

مثال آرايه فواصل دستگاه ماهور (ها كه در بخش پيشين به دست آمد را با يكي از خطوط بانك دستگاه Mي خواهيم آرايه
ي بانك را به صورت تجمعي بنويسيم و سپس به مجموع فواصل براي اين كار نخست بايد آرايه. مقايسه كنيم)  قسمتي12

  ):هاي اكتاو بخش كنيمبنديتعداد تقسيم(
  

 (2 2 1 2 2 2 1)  →  (2 4 5 7 9 11 12)  →  (2/12  4/12  5/12  7/12  9/12  11/12  12/12)  
 

  :كنيمبراي اين كار از نمايش اعشاري اين آرايه استفاده مي. ي اخير، مقايسه كنيم را با آرايهMاكنون بايد 
 

  
M = (0.1676, 0.3344, 04161, 0.5671, 0.7523, 0.9306, 1.0000)  

 
B = (0.1667, 0.3333, 0.4166, 0.5833, 0.7500, 0.9166, 1.0000)  

 

هاي نمودار بدست آورديم و اي است كه از قلهي اول رشتهآرايه: كنيم كه اين دو آرايه از كجا آمده انديادآوري مي
 هر ي اين دو رشته هر كدام از اعداد رشته اول را با اعدادبراي مقايسه. ي بانك هستندشدههاي نرماليزهسري دوم رشته
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ي اول با وقتي تمام اعداد رشته .رسانيمرشته از بانك مقايسه ميكنيم و كوچكترين فاصله را در نظر گرفته به توان دو مي
تعداد اعضاي (هاي به دست آمده هايي كه بدست آورديم، بر تعداد قلههاي بانك مقايسه شد، مجموع توان دوميكي از رشته

M (ي آوريم كه تفاوت آن با واريانس تنها در اين است كه مقايسهبا واريانس به دست ميكنيم و فرمولي مشابه بخش مي
در انتها به .هاي موجود در بانك انجام ميدهيمهمين كار را براي تمام رشته. شوداعضاي دو آرايه نظير به نظير انجام نمي

ربوط رشته عددي  است  كه نماد دستگاهي هاي موجود در بانك اعدادي خواهيم داشت كه كوچكترين شان متعداد رشته
  .باشد كه با توجه به تشخيص سيستم، قطعه در آن نواخته شده استمي

ها چون ممكن است كه ما در تشخيص قله. دليلي ندارد كه مقايسه نظير به نظير انجام شود دقت داشته باشيد كه
 Mبا شمار اعضاي ) تعداد فواصل تعريف دستگاه مربوطه (Bي از طرفي ممكن است تعداد اعضاي آرايه. اشتباه كرده باشيم

ترين گزينه در  را با نزديكMهاي چنان كه ديديد بهتر آن ديديم كه هر يك از رشته. هماهنگي نداشته باشد) هاتعداد قله(
Bمقدار تر در نهايت به زبان دقيق.  بسنجيم و مجذور تفاضل آن دو را به عنوان مالك انحراف به كار ببريمσ2 كميتي 

  :شودي زير محاسبه ميشبيه به واريانس است كه از رابطه
  

  

  
)4-23(     

  
  

 i  همان kiدر صورتي كه مقايسه نظير به نظير انجام شود، . است   Miبه  Bترين عنصر از انديس نزديك  kiكه در آن 
 نيز تعداد n همچنين در اين فرمول .)تر است نزديكBهاي از ديگر درايه  Mi است كه به Bي اي از آرايه درايه  Bki(است 

- انطباق بيشتري با قطعهBي تر باشد دستگاه مربوط به آرايه كوچكσروشن است كه هر چه . باشد ميMي اعضاي آرايه
  .ي موسيقي ورودي دارد

 
  هايي براي استخراج ملودي از موج صوتي ايده-6- 4
  

اطالعات با . ي فركانس نيستندروند، برآمده از اطالعات حوزهستگاه به كار ميي فاكتورهايي كه براي تشخيص دهمه
  . ي زمان وجود دارند كه براي استخراج آنها بايد طرحي دراندازيمارزشي در حوزه

 و –هاي پرانرژي تر  توجه به قله–با روشي كه گفته شد .  را در نظر بگيريد8-2پيش از هر چيز دوباره طيف شكل 
ها مربوط به تونيك توانيم تعيين كنيم كه كداميك از اين قله مي– توجه به طيف زماني –وشي كه خواهيم گفت نيز ر

ها را به ترتيب زيرتر شدن با اعداد طبيعي متوالي ي قله نهاده و بقيه1ي مربوطه را ي قلهبنابر يك قرارداد شماره. هستند
 توان هاي –ها اي از فركانسف ما پس از نگاشت به يك اكتاو بيانگر خانوادهطبيعتا چون دو سر طي. كنيمگذاري ميشماره

) 1ي قله(توانيم به ابتداي طيف بازگرديم و تا رسيدن به تونيك  هستند، مي–دوم اعداد طبيعي ضربدر يك فركانس پايه 
گيريم كه قله يك حريم در نظر ميگذاري براي هر عالوه بر شماره. گذاري كنيمهاي ديگر را در صورت وجود شمارهقله

هر قله را از اين پس از نظر كد ). 9-2شكل (ي كسر قابل توجهي از انرژي يا مساحت يك قله است بنابر قرارداد دربردارنده
اين دو . شناسيممي) ي طيف روي آن بازهي توزيع دامنهمثال ميانه(اش با انديس اش و از نظر فركانس با شاخص آماري

هاي طيف سراسري سيگنال بوده ولي  تا تعداد قله1انديس يك قله عدد طبيعي بين . متر را نبايد با هم اشتباه كردپارا
  . استf/2 تا f/4شاخص آن عدد حقيقي بيانگر فركانس آن قله كه مثال در شكل زير عددي بين 
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  هاي طيف اكتاو با دو پارامتر انديس و شاخص نامگذاري قله-9-4شكل 

ي متعارف نهفته در يك سيگنال را چگونه ثبت كنيم؟ در يك قطعه و در يك ا بر اين اساس ملودي يك قطعهام
ي هاي گوناگوني را در دامنهها قلهاين نت. هاي گوناگون را بنوازندي مشخص، ممكن است سازهاي مختلف نتلحظه

. هايي هستند نت ها به تنهايي داراي هارمونيكافزون بر اين، هر يك از اين. شوندسرتاسر طيف فركانسي باعث مي
ي موسيقي تهيه كنيم و طيف فركانسي را به نمايندگي از لحظات از قطعه) قاب(ي زماني كوتاه بنابراين اگر تعدادي نمونه

- 4ده در بند ي ذكرشبا نگاشت آنها به طريقه. آنها را تهيه كنيم، هر يك از آنها احتماال داراي چندين فركانس قالب هستند
هاي شان به فركانستوجهياي ها كه بيپوشي از كوبهحتا با چشم– باز هم احتماال بيش از يك نت قالب خواهيم داشت 3

ي توانند مسير كلي ملودي را در قطعههاي متوالي ميها در قابپيگيري قله.  تواند كار را بسيار دشوارتر كندمشخص مي
هاي پاياني احتماال فركانس هاي موكد در فريمقله. اي ديگري هم قابل آشكار سازي هستندپارامتره. موسيقي مشخص كند

نت موكد در سراسر (توانند نت شاهد هاي مياني ميهاي بزرگ تكرار شده در فريمقله. كنندنت تونيك را مشخص مي
 . را اگر به جز تونيك باشد مشخص سازند) قطعه

را به عنوان طول قاب انتخاب كرده و سرتاسر ) مثال يك دهم ثانيه(هاي زماني مشخصي هتر مي توانيم بازبه طور دقيق
. دهدهاي نواحي بم را افزايش نميبرداري هرچه باشد، ريزنمايي فركانسفركانس نمونه. قطعه را به اين قاب ها افراز كنيم

هاي ي فركانسپس اگر همه. اي زيرتر را موجب شودهتواند به دام انداختن فركانسافزايش فركانس نمونه برداري تنها مي
 تاثيري روي دقت طيف يك قاب نخواهد fاند، افزايش به دام افتاده) f(برداري ي موسيقي توسط فركانس نمونهقالب قطعه

دي ي يك لحظه است، پس اگر آن را از حبا اين حساب طول قاب چقدر باشد؟ چندان كه گفتيم، يك قاب نماينده. داشت
از . هاي ناهمزمان خواهد داشتها باشد و طيف آن عناصري از نتتواند به خوبي بيانگر همزماني نتبلندتر اختيار كنيم نمي

هاي پايين پاسخگوي دقت گوش انسان سوي ديگر اگر قاب را خيلي كوتاه در نظر بگيريم، ريزنمايي طيف براي فركانس



64 و پردازش سيگنال هاي موسيقيايي ديجيتال            نرم افزار توليد : نوازنده    

هاي پايين و باالي قابل قبول را بسته به توان اين كرانهمي. ي نخواهد بودهاي يك دستگاه موسيقبراي تمييز فركانس
  .صوت مورد بررسي محاسبه نمود

در موسيقي تغييري كمتر از . است) يك دوازدهم اكتاو(ترين واحد فاصله در موسيقي كالسيك غربي نيم پرده كوچك
ها خارج در هر يك از اين موسيقي). ماهور و بيات ترك(تواند دستگاه موسيقي را دگرگون كند پرده در يك نت ميربع

اين حداقل ريزنمايي الزم براي تعداد . براي گوش قابل تشخيص است) يك شصتم اكتاو(هايي در حد دهم پرده نواختن
-ي موسيقي يا نتكننده براي تشخيص دستگاه يك قطعهداراي محتواي تعيين(دار هاي وزنها در هر يك فركانسنمونه

 60به عنوان فركانس ميانگين هندسي يا دومينانت اكتاو ( هرتز 85ها را حدود ترين اين فركانساگر بم. است) هاي مهم آن
) يك ثانيه(معكوس اين ريزنمايي . در نظر بگيريم، ريزنمايي طيف فركانسي ما بايد دست كم يك هرتز باشد)  هرتز120تا 

توانيم كسري از ثانيه را اگر اين اكتاوهاي بم براي ما اهميت زيادي ندارند، مي. دهدي طول مدت قاب را به دست ميكمينه
اگر ريتم قطعه كند . ترين نت نواخته شده در قطعه باشدتواند طول كوتاهكران باال هم مي. به يك قاب اختصاص دهيم

  .توانيم آن را افزايش دهيمباشد، مي
هاي حاصل را به ي سريع گرفته و طيفي افراز كرديم، از هر قاب تبديل فوريههايبعد از اينكه سيگنال صوتي را به قاب

آيد كه زمان، اي پديد ميبدين ترتيب نمودار سه بعدي گسسته. صورت موازي با يكديگر در امتداد محور زمان ميچينيم
-فركانس همان تعداد نمونهحاصل ضرب تعداد درجات محور زمان و . ي طيف فركانسي سه بعد آن هستندفركانس و دامنه

يابيم كه از آنجا كه اين حاصل ضرب در نمودار از اينجا در مي. دهدهاي سيگنال زماني يا طيف فركانسي را به دست مي
-ها را كه خود نمونهافزايد، اما تعداد قابي فركانس را ميجديد ثابت است، طوالني كردن طول قاب اگر چه ريزنمايي حوزه

-ها منجر به كاهش ريزنمايي طيف فركانسي ميكند و نيز افزايش تعداد قابح ملوديك قطعه هستند كم ميبرداري از طر
يك نمايش . هاي قابل تمييز از نظر گوش انسان را در پي خواهد داشتشود كه در اكتاوهاي بم عدم تشخيص فركانس

  ).ف رنگي سياه تا سفيد نمايش داده شده استبعد سوم با طي(خورد  به چشم مي10-2دوبعدي از اين نمودار در شكل 
 

نقاط سياه (هايي دارد ها براي خود قلههر يك از قاب. دهداين شكل روش ما را براي آَشكار سازي طرح ملوديك نشان مي
-ي قلهتوانيم همهي موسيقي است ميدانيم سيگنال صوتي ما يك قطعهاز آنجا كه مي. باشندكه قابل تشخيص مي) رنگ

تر با شاخص فركانسي آن قله اند با انديس يا به طور دقيقي فركانسي يك قله افتادههايي را كه در يك قاب در محدوده
- صفر تا تعداد قله(نمايش دهيم و براي هر قاب تعدادي ) ي طيف فركانسي سراسر قطعه روي آن بازهي توزيع دامنهميانه(

هايي از يك قاب كه در در اين روش از قله. قله را تشخيص دهيم ) هاي تشخيص داده شده در طيف سرتاسري قطعه
  . شودپوشي ميافتند، چشمهاي تعيين شده نميهمحدود
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  ، )ي زماني كوتاهبازه(هاي طيف فركانسي هر قاب  متشكل از قلههاي توالي مجموعه-10-4شكل 
  .دهدي موسيقي نهفته در قطعه را به دست ميطرح ملوديك قطعه

 
توالي . دهيماي منتسب به آن قاب نسبت ميهاي تشخيص داده شده در هر قاب را به مجموعهبدين ترتيب انديس قله

-توانند صفتهاي تونيك و شاهد ميها طرح ملوديك قطعه را مشخص كرده و عالوه بر به دست دادن نتاين مجموعه
رونده بودن ملودي، سرعت تغيير ، باالرونده يا پايين) و نه شدتهايي چون فراواني نواختن هر نت از نظر طول نواختن

هاي موسيقي ايراني ها و مقامهاي گوشهي اين صفات بر ويژگيمقايسه. را در هر زمان از قطعه آشكار سازند... ها و فركانس
ها است و تحقيق ق اين ويژگياين كار مستلزم ثبت دقي. ها توسط رايانه بشودتواند حتا منجر به شناسايي اين گوشهمي

  .طلبدتري ميجامع
هاي يك گوشه، يك تواند منجر به شناسايي الگوهاي اطالعاتي در قطعهثبت الگوي ملوديك، افزون بر اينها، مي

  .1تواند راهگشاي آهنگسازي توسط رايانه باشدي اين الگوها نيز ميتركيب دوباره. ي فرهنگي باشددستگاه، يا يك حوزه

                                                 

ي توان بـر گـرده    رسد كه برخي از كاركردهاي آهنگساز را مي       آفريند؟ به نظر مي   تواند آهنگ بسازد بي آنكه بداند چه مي       يك ماشين نيز مي    آيا   1
 دارد  ي رياضـي مطابقـت    با حاصل محاسبه   -زباني   به عنوان يك عبارت      –منطقي  عبارت  يك  ارزش نهايي درك شده از      چندان كه   . رايانه نهاد 

هـاي  تـوان بـه روش    هـايي مـي   ي معنايي از جنبـه    ، آهنگسازي را نيز نيز جدا از جنبه       )رسندبررسي صوري و معنايي هر دو به نتايج يكساني مي         (
نـد   راسـت مان ،در حالي كه به موسيقي ديگري گوش فرا داده، نويسدبي جديد خود را بر روي كاغذ قطعهتواند ميآهنگساز . دادصوري هم انجام  

ايـن كـار   . كند، بي آنكه به معنـاي آن بيانديـشد  كسي كه ارزش يك گزاره ي منطقي را با جابجا كردن عبارات جبري بر روي كاغذ محاسبه مي          
ي هعهـد را مـي تـوان بـر    قوانين صوري دقيقي دارند كه اجـراي آنهـا         هارموني و كنترپوان    ني چون   دانش هاي بنيادي  . چندان دور از ذهن نيست    

 بـه صـورت مكـانيكي    تـوان مـي  اركستراسيون را نيز با قيد شرايطي     ي ديگري موسوم به نوازنده هم نشان دادم كه قوانين         در پروژه . هادماشين ن 
  راهي هست؟آيا اما براي ملودي . استنتاج يا پياده سازي نمود
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  نتايجي براي موسيقيدانان: پنجمفصل 
_________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قواعدي براي موسيقيدانان و ... هاي گوناگون دانش موسيقي چون اركستراسيون، هارموني، كنترپوان و در شاخه 
.   شودي آنها گاه منجر به توليد اصوات ناهنجار مينهآهنگسازان مدون شده است كه عدم رعايت يا زير پا گذاشتن ناآگاها

يابيم كه از يك سو اين قوانين به طور احساسي و مانند، در ميهاي اخالقي ميها كه بيشتر به گزارهي اين قانونبا مطالعه
ي  كامل آنها را به شيوهتوان به طوراند و از سويي ديگر هرگز نميوضع شده) و نه دانشمندان(تجربي و توسط موسيقيدانان 

علت اين ناتواني هم در پيچيدگي فرآيند درك و دريافت موسيقي در انسان است و . ي علوم ديگر توضيح دادعلمي و بر پايه
هاي توان برخي از اين گزارهبا اين حال مي. ي خاصهم در وابستگي اين فرآيند به تمدن، فرهنگ، تربيت و حتا سليقه

  .تر دانش بشري توضيح داد و تبيين نمودهاي مطلقيافتهرا بر اساس دستنسبي هنرمندانه 
  

   ماهيت قوانين موسيقايي-1- 5  
  

هاي در طول تاريخ بشر و در فرهنگ. شناسيماي از امواج صوتي منتشر در هوا ميموسيقي را به عنوان گونه  
- اند كه شنيدن آنها هر انساني را دگرگون مي آوردهگوناگون كساني با تركيب اين امواج چنان اصوات خوش آهنگي را پديد

حتا فرهنگ مكتوب و آكادميك امروز . چگونگي پديد آوردن اين الحان را هيچ كس به هيچ كس نياموخته است. كند
ي علمي در هنر موسيقي دارد، مدعي نيست كه آفرينشي كه در اين حوزه از هنر روي موسيقي كه كوشش در گسترش شيوه

آنچه  از موسيقي كه (هاي دانش موسيقي به هر حال در شاخه.  توان از راه آموزش به دست آورد را به تمامي ميدهدمي
فنوني وجود دارند كه آهنگسازان براي درست گام نهادن در راه بايد آنها را فرا گيرند تا آنكه اگر روزي هم ) توان آموختمي

- آورند، آگاهانه چنين كنند و اين روند امروز دانش آهنگسازي است كه پيموده ميخواستند از آنها سر باز زده و بدعتي پديد
  . شود

ي همين فنون قوانين و قواعدي در آهنگسازي كه در اينجا مدعي بررسي علمي و رياضي آنها هستيم، از جمله  
تحليل . بسيار استفاده شده استنبايد   وبايدهاي اخالقي را دارند، چه در آنها از شكل كلي اين قوانين الگوي گزاره. هستند

برخي از آنها چون قوانين ملودي بسيار پيچيده و مستلزم تحليل الكتروشيميايي فرآيند درك موسيقي در آدميزاد است و به 
 همچنين تحقيق چرايي فنوني. ي تكاملي اين جاندار به درستي امكان پذير نخواهد بودگمان نگارنده بدون آگاهي از پيشينه



68 و پردازش سيگنال هاي موسيقيايي ديجيتال            نرم افزار توليد : نوازنده    

ي زمان بسيار كنند، به دليل وابستگي به حوزهها و قوانين وصل آكوردها حكايت مي كه از همراهيكنترپوان و هارمونيدر 
هاي صوتي ي هم نوازي سازها با كيفيتها به حوزهتر است چون بايد و نبايدكار آسان  اركستراسيوندر . دشوار است

به هر حال در اين فصل بر آنيم تا . هايي براي گفتن دارندها حرفهارمونيكاند و در اين جا ضرايب مختلف كشيده شده
هاي اي كه از موج صوتي و ويژگيهاي رياضي گونهي دانستهبابي بگشاييم از تحقيق برخي از قوانين هنر موسيقي بر پايه

ها هر دوي اين حوزه. كردن محال استي دوم تحويل ي اول را به قوانين حوزهقوانين حوزه. آن در سازهاي گوناگون داريم
خواهيم در اين فرصت كوتاه تنها مي. شوندهاي آكادميك سراسر دنيا تدريس مياند و در كورسعنوان دانش به خود گرفته

هاي نامرئي ارتباط بين اين دو حوزه را به حد توان خويش آشكار كنيم؛ آشكار سازي كه از جهاتي هم نوآورانه است و رشته
  .اين كار را رفته رفته با بيان كردن چند سر فصل جديد و تا انتهاي فصل انجام خواهيم داد.  با لغزشهم

    
  هاي سازها بررسي شكل طيف خانواده-2- 5  

  
چنانكه در فصل سوم ديديم سازهاي موسيقايي را بر اساس شكل فيزيكي و مكانيسم صدادهي آنها تقسيم بندي   

و اين پاسخ مثبت به اين علت .  سازها هم به شكل مكانيكي آنها وابسته است؟ قاعدتا آريولي آيا جنس صداي. كنندمي
  .است كه سازهاي هم خانواده صداي مشابهي هم دارند

-هاي صداي تك فركانس يك ساز را به عنوان اصليي هارمونيكخواهيم مقادير ضرايب رشتهدر اين بخش مي  
همان طور كه در . هاي گوناگون سازها بررسي كنيمي سازهاي مختلف از خانوادهترين عامل در تعيين جنس صداي آن برا

است، بايد از تبديل ) ديجيتال(چون سيگنال ما گسسته .  ديديم براي اين كار بايد از تبديل فوريه استفاده كنيم3فصل 
 هم وجود 3در فصل . رسي شد اين تبديل موشكافانه بر4در فصل .  استفاده كنيمFFTي گسسته و شكل سريع آن فوريه

هاي نواخته شده هاي كوتاه از نتبراي اين كار كافي است نمونه.  نشان داده شدنوازندهقابليت آن در كارگاه موج نرم افزار 
ي طيف فركانسي آن را شناسايي  ذخيره كرده و با استفاده از نوازنده فاز و دامنهWaveدر سازهاي گوناگون را در فرمت 

 فاز طيف فركانسي  نانكه پيشتر هم گفتيم چون هدف بررسي يك يا چند پريود بسيار كوتاه از صداي يك ساز است،چ. كنيم
  .باشدآن براي گوش قابل تشخيص نبوده و بررسي دامنه كافي مي

  
   بررسي قواعد اركستراسيون-3- 5  
    

  :هاي زير را در نظر بگيريدپرسش
ادترين ساز است و بايد مثال شانزده ساز ويولون هم نوازي كنند؟ فاز و  چرا در يك اركستر ساز ويولون پرتعد-
  هاي صوت حاصل از هم نوازي چه تفاوتي با هم دارند؟هارمونيك

   در ساختن آكورد با سازهاي زهي خوش صدا است؟ )هاي فرد استكه داراي هارمونيك( چرا تركيب كالرينت -
ها هاي چوبي با زهي زهي بد صدا است، حال آنكه تركيب باديچرا تركيب سازهاي بادي برنجي با سازهاي-

  باشد؟خوش صدا مي
هاي هم فركانسي نظير  چگونه برخي از سازها را به منظور توليد صوتي خوش صدا تركيب كنيم؟ مثال تركيب-

  ...ابوا، ويولون و فلوت يك اكتاو باالتر يا بسياري از اين دست
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هاي دقيق رياضي و ود كه در جريان انجام اين پروژه كوشش جامعي در راه يافتن پاسخاز خواننده پنهان نخواهد ب  

در صورت . هايي هم داده شد كه به علت تنگي جا امكان درج آنها نيستپاسخ. ها انجام گرفتعلمي به اين گونه پرسش
كنيم كه ون به ذكر اين نكته بسنده مياكن. عالقه و كنجكاوي، روند پيشرفت پروژه را دنبال كنيد يا با من تماس بگيريد

-ها يا دست كم توانايي فطري، ژنتيكي و سخت افزاري ايشان، به تحقيق نميي تكاملي انسانبدون آگاهي دقيق از پيشينه
. آمدبرد؟ و البته اين كار از نگارنده نيز بر نميكند، و چرا و چگونه از آن لذت ميتوان دانست كه آدمي با صوت وارده چه مي
هاي موجي آن سر و تر بود، چرا كه به جاي شنونده با خود صدا و ويژگيشمولكوششي كه صورت گرفت كوششي جهان

  ! هايي نيز در اين سو وجود دارندالبته پاسخ. كار داشت
  

   نتايجي براي آهنگسازان-4- 5  
  

بازخورد نيز بهترين . كنندد را خلق ميدانستيم كه آهنگسازان بر مبناي احساس خود و به زبان نت نويسي آثار خو  
توانند براي تكامل اثر، بخشهايي را ي خود را به گوش بشنوند، ميراه حك و اصالح آثار آنها است، چنانكه وقتي آفريده

. گيردهاي گوناگون دانش موسيقي را در بر ميدر اين ميان چارچوب خلق اثر بر مبناي قواعدي است كه شاخه. تغيير دهند
در بند گذشته در راستاي . سر پيچي از اين قواعد معموال منجر به بد صدا شدن توالي و تركيب اصوات سازها خواهد شد

خواهيم بگوييم كه اين قوانين به تمامي كافي نيستند و هايي كرديم، اما در اين بند مي موجي آن كوشش–توجيه رياضي 
توان ردي از آنها  اما در تحليل موجي مي شوند، به زبان نت شمارده نميظرايفي وجود دارند كه هر چند در بيان موسيقي

البته .  توان قوانيني تدوين نمود تا به بهبود آثار و كاستن از ناهماهنگي و بدصدا شدن اثر اندكي كمك كنديافت و حتا مي
پس قطعا تأثير اين قوانين نوظهور به قرنها است كه موسيقيدانان بدون آگاهي از اين ظرايف آثاري عظيم خلق كرده اند، 

شدند، اما به چنين قوانين نيز تدوين مي چرا كه اگر چنين تĤثيري وجود داشت، ي قوانين رايج نيست و بسيار اندك است،اندازه
  :ي زير را در نظر بگيريدنمونه. هر حال اين اثر منفي هم نيست

از : شناسيددر رنگ پوشاك تن تان قانوني كلي ميهارموني  شما براي دستيابي به. كنيممثالي نزديك آغاز مي  
 مثال شايد از . ها هماهنگي دارندي رنگبا همه) شامل خاكستري(طيف سفيد تا سياه . هاي هم خانواده استفاده كنيدرنگ

سرخ در خود هايي از اكنون اگر سياه شما خالص نبود يعني رگه. كنيداي و كالهي سياه ميپوشش آبي كمرنگ، سرمه
حضور . هاي سرخ و زرشكي استفاده شوديعني در كنار چنين سياهي بهتر است از رنگ.  هارموني شما ناقص است داشت،

ي آبي آنچنان مشخص نيست كه هر كس در اولين نگاه ايراد هماهنگي لباس  سرخ  رنگ در مجموعه–اين رنگ سياه 
ك در ميزان زيبايي ظاهر شما در قضاوت ناخودآگاه هر شخص تأثير شما را تشخيص دهد ولي همين خطاي هارمونيك اند

اي اي در اركستر وجود دارند كه هيچ فركانس قالبي ندارند و بخش گستردهدرست همانند كاله سياه شما سازهاي كوبه. دارد
ا مانند صداي شكستن شود كه صداي آنهاين امر موجب مي). 1-7شكل (گيرند هاي قالب شنوايي را در بر مياز فركانس

از همين رو در . ي تناوب مشخص خود نام نتي را نيز يدك بكشدي  دورهشيشه سيگنالي پريوديك نداشته باشد تابه واسطه
شود و در آن سنج يا طبل بزرگ اركستر آهنگ نواخته مي. تركيب سازهاي اركستر كوك آنها براي آهنگساز اهميتي ندارد

از نظر . نوازدگيرد و باز هم همان سنج يا همان طبل بزرگ ميپرده مدوالسيون صورت ميسپس سه و نيم . نوازدمي
 سنج 1-7اما مشكل كوچكي وجود دارد و آن اين كه مثال مانند شكل . هارموني موسيقي، هيچ خطايي روي نداده است
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يعني .  دارد )ونيك قالبو نه هارم(اي از سازها فركانس قالب سازي است كه هلي رغم پوشش دادن طيف گسترده
فركانس (ي قطعه شايد هماهنگ كردن اين فركانس قالب با نت پايه. اندفركانسهايي سهم بيشتري را به خود اختصاص داده

اما تحليل  ي تأثير ضعيف و نامحسوس براي يك موسيقيدان اهميت نداشته باشد، به واسطه) قالب برآيند سازهاي ديگر
زنهار از اينكه فركانس قالب : شايد اين بيان مناسب باشد. بهتر است اين هماهنگي صورت گيرددهد كه موجي نشان مي

  .1اي با تونيك نيم پرده اختالف داشته باشدساز كوبه
تواند در كنار قوانين ديگر محترم شمارده شود و اهميت كمتر آن نبايد تأثير در اينجا ما خود قانوني را ايجاد كرده ايم كه مي

  . را زير سؤال بردآن 
هاي بم تا زير اش از نتهاي يك ساز در طول باند فركانسيتوان در تغيير رفتار هارمونيكي ديگر را مينمونه  

 اما دركجاي طيف ساز؟ در  برخي از قوانين اركستراسيون دال بر خوش صدا يا بدصدا بودن آواي سازها هستند،. جستجو كرد
شود سازي با ساز ديگ  اما در بيشتر جاها وقتي گفته مي. ور گذرا به اين نكته اشاره شده استبرخي جاها به اين نكته به ط

  . است، به همه گونه هم نوازي آنها اشاره شده استناخوشاينديا بدصدا نبايد توأم نواخته شود چون حاصل همنوازي 
هايي هستند براي نقد و اصالح ها سر نخهبدون قصد ايجاد بدعتي بي اساس و ناپخته، بر اين باوريم كه اين نمون  

باشد . بخشي از رمز و راز زيبايي شگفت انگيز هنر موسيقي را نيز بايد در اينجا جستجو كرد. اي از قوانين آهنگسازيدسته
  بريم؟روزي به اين راز هم پي ببريم كه چرا از موسيقي لذت مي

  

                                                 
  .اي از فواصل بدصدا استي نيم پرده در موسيقي كالسي فاصله 1
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   نواخود آموز نرم افزار: ششمفصل  
_________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحت  نوازنده. داده شده استارائه  استفاده از نرم افزار نوازنده  آموزشي براك خودآموز سادهي بخش مثل نيدر ا
ندوز ي ويهاستم عاملي نگاشته شده و در سBorland Delphi 6 يسيط برنامه نويتم زبان پاسكال و در محيندوز، به الگوريو

 نوشته شده را اجرا كرده ي است كه كاربر در آن كدهايسيط برنامه نوين نرم افزار در واقع محيا . و باالتر قابل اجرا است95
افزار، نحو زبان ط نرميح محين رو پس از تشرياز هم. ده شوديسازد تا بعدا شنيره مي ذخيجاد شده را در خروجيو صوت ا
  :ستز ارائه شده اي نيبرنامه ساز

 
  :ط نوازندهي مح-6-1
  
ندوز يشگر متن ويراي وي برنامهي به سادگيطيمحد، يكني مشاهده م1-6كه آن را در شكل نوازنده افزارنرم  

)Notepad (ط يمحن ي ا.دارا استبه زبان نوازنده را  نوشته شده يكدها ي و اجرايره سازي، ذخي بازخوانيياست كه توانا
 يباشد كه در فصل نخست به عنوان هدف اصلي م6-1م شده در شكل ياگرام ترسيمان د هي و اجراياده سازيحاصل پ

  :ميپردازين برنامه مي اي عملكرد منوهاي به معرفنجايدر ا.  شده بودي معرف پروژهن يا
  

 
 

  ي اصلي پنجره-1-6شكل
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 File ي منو-2-6شكل
  

و . ها سر و كار داردلي با فايمنو به طور كلن يا پيدا است، 2-6شكلآن گونه كه در   :File ي منو-6-1-1
  : ن منوي ايهانهيح كار گزينك توضيا

  
. كندي ميابيباز NAV ش فرضيو با پسوند پ ي جانبيحافظهرا از ره شده يشتر ذخي پيكدها:  Load ينهيگز

-ميباز ي كد برنامه نويسي، دارندههاي نگبراي انتخاب پرونده) 3-6شكل( Browseي در صورت انتخاب اين گزينه پنجره
بازيابي ) 1-6كادر سفيد شكل(نوازنده  متني ي ويرايشگردر پنجره كد متني موجود در آن NAV.* پس از انتخاب فايل. شود
  .شودمي

  

  
  

  Load ينهي گز– File ي منو-3-6شكل
 

 قابل اجرا توسط نوازنده يبه كدها) ينت (ي برداري صوتيهال پروندهي تبدينه براين گزيا:  Import ينهيگز
ن ي كه گفته شد در ايلي است كه به دال5-1 شكل 1اگرام شماره ين كار در واقع عملكرد بلوك ديا.  شده استينيش بيپ

به  Browseي  در صورت تحقق اين امر در صورت انتخاب اين گزينه بايد پنجره.ده نشدي عمل پوشانيپروژه به آن جامه
ي ويرايشگر نوازنده ي آن در پنجره باز شود و پس از انتخاب فايل، كد حاصل از ترجمهMIDIي منظور انتخاب پرونده

  .نوشته شود تا قابل تغيير يا اجرا باشد
  

  .كنديره ميش فرض ذخيها را با همان نام پكد يرات اعمال شده روييتغ  :Save ينهيگز
  
در . )4-6شكل( كنديره ميد ذخي با نام جديلير فا كدها را ديرات اعمال شده رويي تغ :…Save As ينهيگز

   . در نظر گرفته خواهد شدNAVش فرض يد وارد نشده باشد، پسوند پي نام جدي براي كه پسونديصورت
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  .شودي و در واقع از كل برنامه خارج ميسيط برنامه نوينه از محين گزي ا :Exit ينهيگز
  

  
  

  …Save Asينه ي گز– File ي منو-4-6شكل
 

ته شده در ويرايشگر متني به منظور توليد خروجي و كدهاي نوشبراي اجراي ن منو يا : Run ي منو-6-1-2
  .)5-6شكل (خطايابي اجرا در نظر گرفته شده است

  

 
  

  Run ي منو-5-6شكل 

 
ي   اين گزينه كد نوشته شده در ويرايشگر متن را ترجمه كرده و خطاهاي آن را با شماره :Compileي گزينه
 مشاهده 4-5هاي خطاي نوازنده را در بخش كد و علت بروز پيغام). 6-6شكل (دهد ي خطا گزارش ميخط و ذكر شماره

  :كنيد
  

  
  

 Compileي  نهي گز– Run ي منو-6-6شكل 
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كند، در   اين گزينه عالوه بر خطايابي خط به خط برنامه، خطوط بدون اشكال را اجرا نيز مي :Run يگزينه
 به عنوان Waveي ه در صورت صدور دستورات الزم و حتا بروز خطاهاي احتمالي، با انتخاب اين گزينه يك پروندهنتيج

  .باشدي سيگنال صوتي ناشي از اجراي دستورهاي داده شده ميشود كه دربردارندهخروجي تشكيل مي
  
 بايد ايجاد Runوجي را كه دستور  خرWaveي نام و نشاني پروندهن گزينه  اي  :Set Output File يگزينه  

شود كه گشوده مي) 4-6شكل  (…Save Asي اي مانند همان پنجره اين گزينه پنجرهبر گزيدنبا . كندكند، مشخص مي
  . را توسط آن انتخاب نمود–تواند موجود يا غير موجود باشد  كه مي–بايد نشاني و نام پرونده 

  
  :كنندكاربر را در آشنايي با نوازنده و استفاده از آن ياري مي) 8-6شكل (منو هاي اين گزينه : Help ي منو-6-1-3

 

  
 Help ي منو-8-6شكل 

 

 را به – كه در پيش روي شما است ينوشتار متن - اين گزينه متن راهنماي نوازنده : ReadPDFي گزينه 
  .دده نمايش ميAdobe Acrobat Reader قابل مشاهده توسط PDFصورت يك فايل 

 
ي نرم افزار، نگارنده، زمان نگارش و حق تĤليف آن را به صورت  اطالعات مختصر درباره :Aboutي گزينه 

  .دهد نمايش مي9-6ي شكل جرهنپ
 

-فراخواني ميي پايگاه اينترنتي نوازنده صفحهدر صورت اتصال به اينترنت، نشاني   :Goto Websiteي گزينه 
  .دشو
  
 

 
 

 Aboutي  گزينه– Help ي منو-9-6شكل 
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  سازي با نوازنده برنامه6-2
  

. پردازدهاي به كارگرفته شده براي طراحي هر دستور مي به شرح دستورات زبان نوازنده و شيوهزيربخشاين   
هاي معرف صداي ساز است  نتها و ويژگيهاي تواليي دستورالعملچنانكه گفتيم ورودي اين زبان يك كد متني در بردارنده

  .ي حاصل اجراي دستورات اجرا شده استشود كه دربردارندهكه پس از اجراي آن يك فايل صوتي ذخيره مي
  

  ساختار كلي يك برنامه - 2-1- 6  
  

عمل كند يعني خطوط را خط به خط اجرا كند ودر ) interpreter(تواند مانند يك مترجم همزمان نوازنده مي  
اي طراحي شده است كه در صورت البته محيط برنامه نويسي نوازنده به گونه. صورت رسيدن به اشكال آن را گزارش كند

  .رسيدن به اشكال باز هم اجراي برنامه و ساحتن فايل خروجي را ادامه دهد
  :ي نوازنده از دو بخش اصلي ساخته شده استمطابق با شكل زير ساختار يك برنامه

  
1- Header :آهنگ ثابت –ي اطالعات كلي است كه در تمام طول برنامه بخش ابتداي برنامه است كه دربردارنده 

، شدت بلندي صدا در طول آهنگ و      )ها و دقت نمونه برداريتعداد كانال(ي صوتي مشخصات ذخيره سازي پرونده. باشدمي
برنامه با سربرنامه . باشدمي)  ها Constant(ي به ثوابت  بيشتر به صورت مقدار دهHeaderدستورات . از آن جمله اند... 

،    البته در صورتي كه چنين دستوري در آغاز برنامه صادر نشود. شود آغاز ميHeaderشود و سربرنامه هم با دستور آغاز مي
 بدنه اصلي و پايان  شروعbegin تا وقتي كه دستور  شونددستورات صادر شده باز هم مربوط به بخش سربرنامه تفسير مي

هاي آن در نظر هايي براي ثابتپيش فرض) سربرنامه نداشته باشد( آغاز شود beginاگر برنامه با . سربرنامه را اعالم كند
  .شوندگرفته مي

2- Body :ضرايب دامنه و فاز     هاي صوتي نواختن ساز، جلوه ي اصلي برنامه است كه شامل توالي نتهابدنه ،
ي اصلي را به ترتيب و خط به نوازنده بدنه. م براي معرفي صداي ساز استا صداي ساز و ديگر مشخصات الزهايهارمونيك

. تواند گوش داده شودفايلي كه پس از پايان اجراي برنامه مي. ريزدكند و حاصل آن را در فايل خروجي ميخط اجرا مي
- هيچ دستوري ترجمه و اجرا نميendپس از دستور . يابدايان مي پend آغاز شده و با beginي اصلي برنامه با دستور بدنه
 .شود

Head 
    مقداردهي به توابت برنامه: سربرنامه      

Begin 
 توضيحات اضافه ‘  
...ي ساز و عرفم ،    دستورات اجراي نتها: ي اصلي برنامه بدنه      
End 

  
در ) Remark( آن خط به عنوان توضيحات اضافه  اده شوددر آغاز يك خط برنامه قرارد) ‘(اگر كاراكتر كوتيشن   

  .شودنظر گرفته شده و ترجمه نمي
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  )Header( سربرنامه هايثابت - 2-2- 6  
  

راي ج آغاز شده و داراي مقدار دهي به پارامترهايي است كه در طول ا Headerچنانكه گفتيم سربرنامه با   
  :كنيمآنها را يك به يك معرفي مي. برنامه ثابت هستند و به زمان بستگي ندارند

  
  Volume:  كند شدت صداي آهنگ توليد شده را در سرتا سر آهنگ كنترل مي .Volume عددي است كه 

  :شكل مقدار دهي به آن به شكل زير است. شودي سرتا سر سيگنال زماني ضرب ميبه طور يكواخت در دامنه
 

Volume = Signal Volume Value  
  

  .است برابر با يك  Volumeفرض مقدار پيش   
 

  Frequency :عدد وارد شده بر حسب  .كندفركانس نمونه برداري ذخيره سازي سيگنال را مشخص ميHz 
  . هرتز است44100مقدار پيش فرض آن . شودشناخته مي

  
Frequency = Sampling Frequency (Hz) 

 
 BPS:  ريزنمايي ذخيره سازي يك نمونه را بر حسب Bit Per Sampleاين مقدار در ذخيره . كند دريافت مي

  :شودسازي ديجيتال سيگنال خروجي لحاظ مي
 

BPS = Sampling Resolution (bps) 
  

  .گيريم بيت در نظر مي8  را برابر BPSبه طور پيش فرض   
  

  Channels: از آنجايي كه فايل استاندارد . كندهاي ذخيره سازي را دريافت مي تعداد كانالWave تنها دو حالت 
Mono و Stereoپيش فرض آن است2 را دريافت كند كه 2 يا 1تواند مقادير اين ثابت تنها مي.  را دارد :  

  
Channels = Channels Count (1 or 2)  

  
  Tempo : كندها را تعيين مي سرعت اجراي نت .Tempo نت پايه (هاي سياه  در اجراي يك قطعه تعداد نت

  : است180مقدار پيش فرض آن . كنددر دقيقه را تعيين مي) در موسيقيواحد زماني 
  

Tempo = Tempo Rate (Black Per Minute)  
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  :ي اصليدستورهاي بدنه - 2-3- 6
  

آنها را يك به .  يعني بايد به ترتيب زماني اجرا شده و در خروجي تأثير داده شوند انداين دستورها به زمان وابسته
 :مدهييك توضيح مي

  
  Play: در واقع . كندنت را اجرا مييا چند ترين دستور نوازنده است و يك  اين دستور اصليPlay سيگنالي با 

 .كندفركانس و به مدت زمان داده شده و با ساز قبال تعريف شده اجرا مي
  

Play Time, Frequency 1, Frequency 2, … (Hz)        
  

  يا
 

 Play Time, Note1, Note2, …  
  

  .شود مشخص ميTempoكه گفتيم زمان اين نت توسط چنان. است) نت پايه زمان( نت سياه Timeواحد زماني  
 

 در نظر گرفته ميشود و هم Hzتواند هم به صورت عددي وارد شود كه در اين صورت بر حسب  ميPlayفركانس  
و عالمت ) 9 تا 0(با تعيين شماره اكتاو ) C D E F G A B(هاي هفتگانه تواند به صورت حروف التين استاندارد نتمي

 است كه فركانسي معادل 3 معرف نت دو ديز اكتاو C#3براي نمونه نت . دريافت گردد... )  و b # (1 يا عرضيتركيبي
 .هرتز دارد 36/554
  

 Rest: ي مان دامنهاگر در اين مدت ز). كندسكوت مي(نوازد  اين دستور به مدت زمان داده شده هيچ نتي نمي
 نيز نت سياه Restواحد زماني . هاي پيشتر نواخته شده خواهد بود، به علت اكوي بازمانده از نت سيگنال صفر نباشد

  .است
 

Rest Time  
  

  Vibrate:چنانكه در فصل سوم توضيح داده .كند، لرزش ايجاد مي   هايي كه از اين پس نواخته خواهد شد در نت 
دستور . شوداعمال مي) AMمانند مدوالسيون (و هم در دامنه ) FMمانند مدوالسيون (فركانس شد اين لرزش هم در 

 درصد انحراف دامنه نسبت به ميزان VibrateVolumeپارامتر نخست . كنداخير سه و تنها سه پارامتر را دريافت مي
سرعت ويبراسيون بر حسب (ها ان فركانس نوسVibrateSpeed پارامتر  ،)شدت ويبراسيون بر حسب واحد(متوسط آن 

شدت فركانس ويبراسيون بر حسب ( ميزان تغييرات فركانس حول فركانس اصلي VibrateIntervalو )  نوسان در ثانيه
  .براي كسب اطالعات بيشتر به فصل سوم مراجعه كنيد. كنندرا بيان مي) پرده 

 
                                                 

ي مشخصي تغيير شوند و فركانس آنها را به اندازه يا عرضي در موسيقي نشانه هايي هستند كه دركنار نت ها ظاهر ميعالمت هاي تركيبي.  1
  .دهندمي
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Vibrate VibrateVolume, VibrateSpeed (Hz),VibrateInterval (Tones) 
  

ها و حتا در صداي آواز انسان باعث اي و زخمه اي، برخي از باديويبراسيون با تعريف فوق در سازهاي زهي آرشه  
هاي طوالني در الگوهاي ملوديك خشك و شود كه براي گوش انسان خوشايند است و بدون آن امتداد نتايجاد كيفيتي مي

  .رسديكنواخت به گوش مي
  SynchNotes: ترين مقدار كم. كندشوند را تعيين ميهايي را كه به طور همزمان نواخته ميي نتتعداد بيشينه

- مينوازندهدر نرم افزار . رود پژواك نت پيشين ناگهان از ميان مي آن يك است كه در اين صورت با نواخته شدن هر نت،
سازي فايل خروجي را به زايش اين  تعداد سرعت ذخيره نت را همزمان نواخت، اما اف32توان در مورد هر ساز مشخص تا 

. هاي همزمان را بايد با توجه به ساختار ساز تعيين نمودبنابراين براي رسيدن به حدي بهينه، تعداد نت. دهدشدت كاهش مي
، در حالي كه براي  باشد2تواند مي) پژواك ندارند(مثال اين مقدار براي سازهاي بادي كه ضريب ميرايي بسيار باال دارند 

 يا بيشتر 10ي آهنگ هاي همزمان را بايد بسته به سرعت قطعه تعداد نت1پيانويي كه پدال راست آن فشرده شده است
  :الگوي كلي اين دستور چنين است. اختيار نمود

 

SynchNotes SynchronNoteCounts 
  

  Alpha:  هر چه اين . كندعددي بدون بعد تعيين ميضريب ميرايي موج را پس از پايان نواخته شدن به صورت
اگر آن را صفر اختيار كنيم، موج تا ابد در فضا طنين . ضريب بيشتر باشد موج زودتر ميرا شده و پژواك كمتري خواهد داشت

  . انداز خواهد بود
Alpha DampingCoefficient 

  
  Transpose: هاي نواخته شده از هنگام ي نتي همهيعن. دهدكوك ساز را از اين پس بر حسب پرده تغيير مي

تر به تعداد دريافت شده بر حسب پرده زيرتر يا بم) شودكه توسط همين دستور اعالم مي(صدور اين دستور تا اطالع ثانوي 
  .ي زير يا بم شدن استمثبت و منفي بودن كوك وارد شده تعيين كننده. دهند صدا مي از آنچه كه بايد باشند،

  
Transpose Interval  (Tones) 

 
تر نواخته شوند، خواهيم زيرتر يا بمهايي را كه مي استفاده كنيم، بايد تمامي نتTrnsposeاگر نخواهيم از دستور   
يا تغيير جزيي در كوك ساز كار را ساده ) مدگردي(در واقع اين دستور در هنگام مدوالسيون .  تغيير دهيمPlayدر دستور 

  .نمايدها يا فركانس آنها جلوگيري مي تك نتنموده و از اصالح تك
  

  نسبت فركانس  تأثير روي نت اصلي   معادل در موسيقينماد  نوازندهتركيبي در نماد 
  به نت اصلي

  059/1  .دهدنيم پرده باالتر صدا مي  (#)ديز   #
B  بمل(b)  944/0  .دهدتر صدا مينيم پرده پايين  
  029/1  .دهدربع پرده باالتر صدا مي  (  )سري   &

                                                 
  .بردضريب ميرايي نت ها را كاسته و پژواك آنها را  باال مي) Damper Pedal(پدال راست پيانو .  1
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  972/0  .دهدتر صدا ميربع پرده پايين  (  )كُرُن   ^
  1  .كندتغييرات فركانسي را خنثي مي  (  )بكار   $
  122/1  .دهديك پرده باالتر صدا مي  ) *(دوبل ديز  *
  891/0  .دهديك پرده باالتر صدا مي  (bb)دوبل بمل  /

  

   نوازندهيسازهط برنامي در محيبي تركيهاف عالمتي تعر-1-6جدول 
  

  Compound: در حالت پيش فرض . كندهاي تركيبي يا عرضي را تعريف يا اصالح مي اين دستور عالمت
 :هاي زير در اين برنامه تعريف شده اندعالمت

  
 به صورت زير است، كه در آن پارامتر اول كاراكتر معرف عالمت و پارامتر دوم Compound الگوي دستور   

  .كندي را نسبت به نت اصلي بيان ميي جابجايلهصفا
  

Compound CompoundSign (Character), Interval (Tones)  
    

استفاده شده ) %(كند نتي كه در كنارش از اين عالمت  اعالم ميCompound %, 0.11براي نمونه دستور   
 هرتز 440 فركانس  )3الي اكتاو  (A3يعني اگر نت . باالتر از فركانس اصلي خود صدا دهد) يك نهم پرده(باشد، يك كما 

هاي معرفي شده تواند همچنين تعريف عالمتاين دستور مي.  هرتز خواهد داشت 7/445 فركانس A%3داشته باشد، نت 
 .هاي پيش فرض را تغيير دهددر طول برنامه يا عالمت

  
  Vol: شود پارامتر دريافت شده ضرب ميي اعالم اين دستور تا اعالم بعدي درها از لحظه شدت نواخته شدن نت .

يا ضعيف   )forte(توان از اين دستور براي قوي مي.  است1بنابراين مقدار پيش فرضي كه بايد به آن نسبت داده شود 
)piano (هاي قطعه استفاده كردنواختن برخي از قسمت. 

 
Vol VolumeLevel 

 
 Gamma:   ي آغاز نواخته شدن را ي سيگنال نت در لحظههبودن پوش دامن) مقعر و محدب(شكل كوژ و كاو
شود، شكل اوج گرفتن  نسبت داده ميGammaبا تغيير مقاديري كه به دستور .  توجه كنيد9-6به شكل . كندتعيين مي

 توجه Plotآگاهي بيشتر به دستور  براي. كندرا مشخص مي (x1, y1)تا ) 0,0(ي ي آغاز نواخته شدن از نقطهصدا در لحظه
  .كنيد

Gamma GammaCoefficient 
 

  Amplitude: تواند مقداري هر هارمونيك مي. كندها را تعيين ميي ضرايب هارمونيك در هر نقطه از موج دامنه
هاي سازي را به منظور شبيه سازي صداي آن ساز داشته  را به خود گيرد، بنابراين اگر قصد ورود هارمونيك255 تا 0بين 
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 32توان براي هر نقطه از موج تا در اين نرم افزار مي.  نرماليزه كنيم255ي اعداد مورد نظر را با سقف هباشيم، بايد رشت
  .را تعريف نمود) از هارمونيك نخست تا سي و دوم(هارمونيك 

  
Amplitude FirstHarmonic (0 to 255), SecondHarmonic (0 to 255), … 

 
  Phase: الگوي ورود اعداد به اين دستور مانند . كندها را تعيين ميب هارمونيك در هر نقطه از موج فاز ضراي

 به ازاي اين مدت زمان كوتاه –دانيم فاز چندان تأثيري در كيفيت صداي موج كه ميچنان. باشد مي Amplitudeدستور 
  .   ندارد-

Phase FirstHarmonic (0 to 255), SecondHarmonic (0 to 255), … 

  
 

   الگوي تعيين پوش دامنه در نرم افزار نوازنده-10-6شكل 
  

  Plot: اي از دستورهاي  آرايهPlotالگوي طراحي پوش دامنه در  . شوند براي تعيين شكل پوش دامنه تعريف مي
 كه دستور (xn, yn)تا  ) x1,y1(ي نقاط  مجموعه10-6بر اساس شكل . كنيمرا دوباره براي اهميت آن تكرار مينوازنده 

Plotي آغاز نواخته شدن تا رها كند، شكل موج را از لحظه مختصات آنها را در دو پارامتر نخست و دوم خود تعيين مي
 Phase  وAmplitudeهاي خاص خود را دارد كه توسط دستورهاي موج در هر نقطه هارمونيك. كنندكردن تعيين مي

ها رفته رفته و به تدريج به يكديگر تبديل ي بين دو نقطه هارمونيكي پيوستهدر فاصله. كنيمن ميدامنه و فاز آنها را تعيي
ي تعيين شده از موج بر حسب پرده  هم ميران انحراف فركانس را از فركانس پايه در نقطه Plotپارامتر سوم . شوندمي

  :ود به صورت زير خواهد بPlotبنابراين شكل دستور . كندتعيين مي
  

Plot X (from 0 to 1), Y (from 0 to 1), Interval (Tone) 
 

  Loop :ي در واقع معرف حلقهLoop – EndLoopالگوي كلي اين حلقه به شكل . باشد در كد نويسي نوازنده مي
  :زير است
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Loop LoopCounts 
       دستورهاي داخل حلقه  

End Loop 
 

اگر مقداري وارد . شود بار اجرا ميLoopCountsقه از تكرار به تعداد با صدور فرمان فوق، دستورهاي داخل حل  
. كندتر ميدر واقع اين دستور كدهاي اضافي جلوگيري كرده و كد آهنگ را خواناتر و كوتاه. نشود، حلقه بي پايان خواهد بود

  .اي به همين منظور وجود دارنددر زبان نت نويسي موسيقي هم نمادهاي اختصاري
 

توانيم با استفاده از اين دستورات كيفيت صداي سازهاي گوناگون را توليد كنيم، آنها را به دلخواه خويش ون مياكن  
 اثر Furalizeي ي كوتاه زير بخشي از قطعهنمونه. هاي دلخواه خويش را با صداي آنها بشنويمتغيير دهيم و آهنگ

  :است) Oboe(لودويك فون بتهوون اجرا شده با ساز ابوا 
  

HEAD 
  Tempo = 180 
  Frequency = 44100 
  Channels = 1 
  Volume = 0.3 
  BPS = 8 
 
Begin 
  SynchNotes 1 
  Compound #, 0.5 
  Transpose -6.5 
  Alpha 5 
  Gamma 1.5 
  Vibrate 0.09, 6, 0.1 
  Vol 1 
 
  plot 0.04s, 0.5, 0 
  Domain 32, 60, 225, 22, 11, 35, 10, 3, 5, 12, 2, 2 
  Phase 0 
 
  plot 0.055s, 0.4, 0 
  Domain 32, 60, 225, 22, 11, 35, 10, 3, 5, 12, 2, 2 
  Phase 0 
 
  plot 0.28s, 1, 0 
  Domain 32, 60, 225, 22, 11, 35, 10, 3, 5, 12, 2, 2 
  Phase 0 
 
  plot 0.8, 1, 0 
  Domain 32, 60, 225, 22, 11, 35, 10, 3, 5, 12, 2, 2 
  Phase 0 
 
  plot 1, 0.1, 0 
  Domain 32, 60, 225, 22, 11, 35, 10, 3, 5, 12, 2, 2 
  Phase 0 
     
  Loop 2 
       play 1, E4 
       play 1, D#4 
       play 1, E4 
       play 1, D#4 
       play 1, E4 
       play 1, b3 
       play 1, D4 
       play 0.25, C4 
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       play 0.25, D4 
       play 0.5, C4 
       play 1, a3, a1 
       play 1, e2 
       play 1, a2 
       play 1, C3 
       play 1, E3 
       play 1, a3 
       play 1, b3,e1 
       play 1, e2 
       play 1, g#2 
       play 1, E3 
       play 1, G#3 
       play 1, b3 
       play 1, C4, a1 
       play 1, e2 
       play 1, a2 
       play 1, E3 
       play 1, E4 
       play 1, D#4 
       play 1, E4 
       play 1, D#4 
       play 1, E4 
       play 1, b3 
       play 1, D4 
       play 1, C4 
       play 1, a3, a1 
       play 1, e2 
       play 1, a2 
       play 1, C3 
       play 1, E3 
       play 1, a3 
       play 1, b3,e1 
       play 1, e2 
       play 1, g#2 
       play 1, E3 
       play 1, C4 
       play 1, b3 
       play 3, a3, a1, e2, a2   
   EndLoop 
End 

 

 
  )پردازنده( خود آموز كارگاه موج نوا -6-3

هاي موسيقي طراحي كرده ايم و آن را به دليل پردازشي ن نرم افزار كه براي تشخيص دستگاهي ايليقسمت تكم
 را به صورت Waveهاي ليدهد، پردازنده ناميده ايم، در واقع يك  كارگاه موج است كه فاكه روي سيگنال انجام مي

به . دهدبر روي آن انجام مي... سازي و رهير و ذخييو عمليات مختلف از قبيل  مشاهده، محاسبه، تغگنال دريافت كرده يس
تواند طيف فركانسي سيگنال داده شده را به دست دهد و با مي) FFT(ي سريع عالوه، اين نرم افزار با اعمال تبديل فوريه

  . دهدتحليل آن مطابق الگوريتم فصل پيشين، دستگاه آن را تشخيص
 كه محيط 11-6كار را با شكل . افزار ارائه شده استي استفاده از نرموهيي شن بخش نخست خودآموز سادهيدر ا

  .كنيمي نرم افزار در آغاز اجرا شدن آن است آغاز مياوليه
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  ي اصلي پنجره-11-6شكل 
 

 
  

 File منوي -12-6شكل 
  

   :File منوي - 3-1- 6
  

هاي زير تشكيل شده ها سر و كار دارد و از گزينهلين منو به طور كلي با فايپيدا است، ا 12-6آن گونه كه در شكل 
 :است

اين پنجره از چهار ويژگي فايل صوتي كه قرار . شود باز مي13-6ي با انتخاب اين گزينه پنجره  :Newي گزينه
، تعداد )بر حسب ثانيه(ل مدت زمان سيگنال ، ك)بر حسب هرتز(فركانس نمونه برداري : كنداست ساخته شود، پرسش مي

با وارد شدن اين ).  بيت16 يا 8(ها هاي مورد نياز براي ذخيره سازي هر يك از نمونهمونو يا استريو، و تعداد بيت(ها كانال
-ربر ميكا. آيددر حافظه پديد مي) سيگنال سكوت(هاي صفر مقادير سيگنال صوتي با مشخصات مفروض و با مقادير نمونه

  .تواند در صورت ساختن يك سيگنال آن را ذخيره كرده و گوش بدهد
 



84 و پردازش سيگنال هاي موسيقيايي ديجيتال            نرم افزار توليد : نوازنده    

  
 

 Set Attribute منوي -13-6شكل 
 

با انتخاب اين گزينه  در صورتي كه يك پرونده را قبال باز كرده يا از نو ساخته باشيم، :Set Attributeي گزينه
چهار موردي كه در بند (توانيم مشخصات سيگنال ين پنجره ميدر ا. كنيم دسترسي پيدا مي13-6ي شكل دوباره به پنجره

 را Mono بيت تغيير دهد يا فايل 16 بيت به 8تواند فايل را از مثال كاربر مي. را تغيير دهيم) پيش به آنها اشاره شد
- ي شده پس از ذخيرهدر اين صورت اطالعات توليد يا بازياب.  تبديل نمايد يا فركانس نمونه برداري را كم كند Stereoبه

 .تواند منجر به تغيير كيفيت يا زير و بمي صدا شوداين امر مي.  شوندسازي با مشخصات جديد ذخيره مي
  
  Waveشود و به ما اين امكان را ميدهد كه فايل  پنجره زير باز ميOpenبا انتخاب گزينه  : Openي گزينه 

  . استWAV ا چنانكه گفتيم سيگنال صوتي را در بر دارند و پسوند آنها ه اين فايل .مورد نظر را در برنامه باز كنيم
  

  
 

 Openي نهي گز– File منوي -14-6شكل 
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  ي زمان نمايش سيگنال در حوزه-15-6شكل 
 

  ).15-6شكل (شود كنيم سيگنالي در حوزه زمان بارگذاري ميوقتي فايلي را باز مي
  
 .كندره مييش فرض ذخيت اعمال شده روي فايل را با همان نام پراييتغ:  Saveي نهيگز
  
در ). 16-6شكل (كند ره مييد ذخيلي با نام جديرات اعمال شده روي فايل را در فايي تغ :…Save Asي نهيگز

  . در نظر گرفته خواهد شدWavش فرض يد وارد نشده باشد، پسوند پيصورتي كه پسوندي براي نام جد
 

  
 

  …Save Asنه يي گز– File منوي -16-6شكل 
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همچنين اگر تغييرات اعمال شده . بنددافزار باز شده است را مياي كه هم اكنون توسط نرم پرونده: Closeي گزينه
  .شودي زمان يا فركانس ذخيره نشده باشد، تذكر داده ميدر حوزه
  

 كه شامل اطالعاتي راجع به  File Properties.اين گزينه از دو بخش تشكيل شده است  :Propertiesي گزينه
باشد  ميWave Propertiesقسمت دوم هم . فايل باز شده است از جمله نام فايل، آدرس فايل در كامپيوتر و سايز فايل

 Bit Per Sampleها و كه شامل مشخصات موج يعني طول زماني سيگنال صوتي ، فركانس نمونه برداري، تعداد كانال
  .)19-6كل ش(باشد مي

  
ي با انتخاب اين گزينه پنجره. رود اين گزينه براي توليد امواج ساده با اشكال دلخواه به كار مي :Generateي نهيگز
 Baseي متن فركانسي كه بايد توليد شود در جعبهدر اين پنجره فركانس اصلي سيگنال تك. شود باز مي17-6شكل 

Frequencyمتنيي  و مدت زمان آن در جعبهDuration ها هم از چهار حالت شكل موج هارمونيك. شود دريافت مي
هاي فرعي را عالوه بر هماهنگ اصلي تواند هارمونيككاربر مي. شوداي انتخاب ميسينوسي، مربعي، مثلثي و دندانه اره

 . شودي آن تعيين ميضرايب دامنه و فاز هر هارمونيك به ازاي شماره. تعريف كند
 Set Attributesي اي مانند پنجرهسپس پنجره. كند كاربر دستور توليد موج را صادر ميGenerateردن شستي با فش

تواند شكل شود كه كاربر پس از مقداردهي به آن ميبراي انتخاب مشخصات نمونه برداري سيگنال ظاهر مي) 3-6شكل (
  .ي سينوسي ايجاد شده استليد يك موج ساده از تو18-6براي نمونه شكل . موج توليد شده را مشاهده كند

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Generateي  گزينه-  Wave منوي -17-6شكل 
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  Generateي  گزينه– Waveي سينوسي با استفاده از منوي  توليد يك موج ساده-18-6شكل 
  

اي در طيف ر صورتي كه تغييرات ذخيره نشدهبندد و دنه از برنامه را به طور كلي ميين گزي ا: Exitي نهيگز
 .كندفركانسي يا سيگنال زماني وجود داشته باشد، در مورد ذخيره كردن اين تغييرات پرسش مي

 

  
  Propertiesي  پنجره-19-6شكل 

 
  :View منوي - 3-2- 6

  

ر با استفاده از اين همين طو. هاي متفاوت استهاي مختلف در حوزهاين منو مربوط به چگونگي نمايش سيگنال
  .منو قادريم تا نمايش يا عدم نمايش بعضي از ابزارهاي نرم افزار را تنظيم كنيم
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  View منوي -20-6شكل 

  
 ،  Time:   تشكيل شده است)Tab(نرم افزار ما از سه زبانه : Octave و Time ،Frequancyهاي گزينه

Frequency   و  Octave  .ي مربوطه توانيم فايل باز شده را در حوزهها ميزبانه از اين با كليك كردن روي هر يك
 .مشاهده كنيم

 Realهايي از اعداد مختلط اند و شامل هاي ما در هر يك از اين سه بخش آرايهاز آنجا كه هر كدام از نمودار
اي وجود دارد  گزينهViewي ها در منوزبانهباشند، متناظر با هر يك از اين  مي Phase  وAmplitude يا  Imaginaryو

به اين ترتيب كه هر كدام از چهار حالت . كند كه كدام يك از اين چهار نمودار در بخش مربوطه ترسيم شوندكه تعيين مي
تواند تعيين كند كه در هر يك از اين همچنين كاربر مي. شودقرار گيرد ترسيم مي)  (كه كنارش يك عالمت چك 

  ).21-6شكل (طوط مدرج كننده نمايش داده شوند ها نمودارها با خبخش
  

  
  
  
  
  
  

   تنظيم نمايش نمودارهاي حقيقي،موهومي، دامنه و فاز براي هر يك از سه بخش نرم افزار-21-6شكل 
 

 Amplitude يا  Imaginary وReal توان رنگ هر يك از نمودارهاي با اين گزينه مي:Chart Colorsي گزينه
 Peaksيك گزينه به نام ) Octave Spectrum(اگر دقت كنيد در بخش طيف اكتاو ). 20-6شكل (داد  را تغيير Phase و

هاي پركاربرد در سيگنال را هاي فركانسهاي مشخص شده در طيف اكتاو كه نتاين گزينه رنگ قله. اضافه شده است
  . كنددهند، تعيين مينشان مي
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  ،موهومي، دامنه و فاز براي هر يك از سه بخش نرم افزار تنظيم رنگ نمودارهاي حقيقي-22-6شكل 
 

ي صوت را كنندهتوانيم ابزار پخشدر كنار اين گزينه مي) ( با قراردادن عالمت چك  :Wave playerي گزينه
كند و براي اين كار شامل  صداي سيگنال صوتي ذخيره شده را پخش ميPlayerاين ). 23-6شكل (آشكار و پنهان كنيم 

  . است كه به توضيح آنها نيازي نيست Pause وPlay ، Stopهاي گزينه
  

  
  

  Wave Player -23-6شكل 
 

 موس و انتخاب يك كادر از سمت باال و راست Drop و Drag در اين نرم افزار با  :Animated Zoomي گزينه
در .  كردZoom Outتوان كس مي و با حركت در جهت عZoom Inتوان بزرگنمايي در جهت تا سمت پايين و چپ، مي

شود اما در حالتي كه اين  چك نخورده باشد، نمودار يكباره بزرگ يا كوچك مي Animated Zoomي صورتي كه گزينه
پيشنهاد ما اين است كه هنگامي كه . بينيمگزينه چك خورده باشد، مراحل بزرگ شدن شكل را به صورت انيميشن مي

  . را غير فعال كنيدAnimated Zoomي وگيري از كند شدن فرآيند زوم گزينهسيگنال بزرگ باشد، براي جل
  
ترين قسمت  چك وجود داشته باشد، در پايينViewچنانچه در كنار اين گزينه در منوي  : Status Barي گزينه

زار مشغول انجام  چه افاكنون نرمكند، همشود كه در هنگام اجراي عمليات، اعالم ميپنجره اصلي نوار وضعيت ديده مي
 از فايل FFTافزار در حال نمايش تبديل شود، هنگامي كه نرمطوركه در شكل زير مشاهده ميبراي مثال همان. كاري است

اي از روي اين نوار همچنين مختصات نقطه.  نوشته شده استPerforming FFT پنجره عبارت صوتي است در پايين
  .خوردن قرار دارد به چشم مينماي موس روي آنمودار كه مكان
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 Status Bar -24-6شكل 

 
  :FFT منوي - 3-3- 6

  

  )25-6شكل . (شوداين منو براي گرفتن تبديل فوريه و عكس آن استفاده مي 
 

  

  
  

  FFT منوي -25-6شكل 
  

-سيگنال را ميي كند و تبديل فوريه باشيم عمل ميTimeي اين گزينه تنها در حالتي كه در زبانه : FFTي گزينه
رود تا طيف فركانسي به دست آمده  ميFrequencyي ي تبديل فوريه، نرم افزار خود به خود به زبانهپس از محاسبه. دهد

  ).26-6پيكان باال در شكل (محاسبه شود 
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FFT 
 

  
  

 
IFFT 
 
  

 FFTي ي سريع با استفاده از گزينه تبديل فوريه-26-6شكل 

 
ي سيگنال را محاسبه كند و عكس تبديل فوريه كار ميFrequencyي ين گزينه هم در زبانه ا :IFFTي گزينه

 ).16-6پيكان پايين در شكل (دهد  نشان ميTimeي كرده و سيگنال زماني حاصل را در زبانه
  

  
  

  FFT Settings   منوي-27-6شكل 
 

 بگيريم، بايد تعداد FFTيگنال زماني تبديل دانيم براي اينكه از سطور كه ميهمان : FFT Settingي گزينه
 2هاي سيگنال داده شده تواني از كه تعداد نمونهافزار در صورتياين نرم.  باشد2مان تواني از هاي سيگنال ديجيتالنمونه

در .  از دو باشدها توانيكند تا در نهايت تعداد نمونههاي با ارزش صفر به انتهاي سيگنال اضافه ميخود نمونهنباشد خودبه
يي از سيگنال را كه تبديل فوريه روي آنها انجام هااين گزينه تعداد نمونه. شود روي اين تعداد اعمال ميFFTنهايت تبديل 

هايي از ابتداي طيف فركانسي كه اين عدد همچنين معادل تعداد نمونه. كندشود، به صورت تواني از دو دريافت ميمي
 ).17-6شكل (شود نيز هست  آنها انجام ميعكس تبديل فوريه روي
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  Filterمنوي  -27-6شكل 
 

  : Filter منوي - 3-4- 6
 

. اين منو به تشخيص دستگاه موسيقي چندان ارتباطي ندارد و يك امكان اضافي است كه به نرم افزار اضافه شده است
براي شنيدن تغييرات حاصل در صدا بايد . عبور داد) رميان گذر يا ميان نگذ(توان طيف فركانس را از فيلتر توسط اين منو مي

در اين صورت ابتدا بايد آن . خواهيد هواي يك فايل صوتي را بگيريمبراي نمونه فرض كنيد كه مي.  استفاده نمودIFFTاز 
 IFFTباره با هاي زير آن را انتخاب كرده و حذف كنيم و دوسپس فركانس. ي فركانس ببريم به حوزهFFTرا با استفاده از 

  .ي زمان برگردانيم و آن را ذخيره كنيمبه حوزه
  .فعال  است) افزاريكي از سه بخش اصلي نرم  (Frequencyي هاي اين منو تنها در زبانهگزينه

  
  

   
 
 
 

  Scaleي  گزينه-  Edit منوي-28-6شكل 
  

به نسبت يك عدد دريافتي به تناسب اين گزينه كل طيف فركانسي يا سيگنال را  : Pitch Correction  يگزينه
شود و دامنه هم براي تر ميتر باشد، نمودار هر حوزه به تناسب پهناگر عدد دريافتي از واحد بزرگ. كندبزرگ يا كوچك مي

تر از يك باشد، نمودار له شده و به همين ترتيب اگر عدد دريافتي كم. يابدثابت ماندن انرژي به همان نسبت كاهش مي
ماند و بخشي از اطالعات نمودار ها ثابت ميبايد توجه داشت كه در هر دو حالت تعداد نمونه. شوداش به نسبت زياد مينهدام

مثال در جايي كه نمودار را با . شودي سيگنال نوشته ميرود، همچنين بخشي ديگر به دلخواه و مطابق با بقيهاز دست مي
ي دوم آن و اگر طيف فركانسي  نيمه  يعني اگر سيگنال زماني باشد، شود،تر ميتردهتغيير مقياس بدهيم، نمودار گس 2عدد 

  ).28-6شكل (روند هاي زيرتر آن از بين ميباشد فركانس
اما در هر مورد اين اتفاق به . توان براي زير يا بم كردن صدا استفاده نموددر هر دو حوزه مي Pitch Correctionي از گزينه

 هرتز توسط ساز سنتور در دست داشته 1000 ثانيه اي از نواختن نتي با فركانس 3فرض كنيد سيگنالي . دهد مياي رخگونه
  شود كه ضمن ثابت بودن ي زمان موجب مي در حوزه5/0تغيير مقياس به نسبت . باشيم
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  )آ(

  
  
  

 f = 2000 Hz, T = 1.5 s     
 
 
  
  
  )ب(

        f = 2000 Hz, T = 1.5 s  
  

  
  

    f = 2000 Hz, T = 3 s 
 

 .ي زمان و فركانس متفاوت استدر حوزه) Pitch Correction( اصالح فركانس -29-6شكل 
  

ي دوم را نيمه. ي نخست خود شودپارامترهاي فايل، شكل موج له شود، يعني كل سيگنال فشرده شده و جايگزين نيمه
 ثانيه و 5/1سازي با طول آ نت سنتور پس از ذخيره-29-6كه مطابق شكل شود اين امر موجب مي. گيريمصفر در نظر مي

در آزمايشي ديگر فرض كنيد كه طيف فركانسي اين ). ي دوم فايل خالي است ثانيه5/1( هرتز شنيده شود 2000فركانس 
با اين كار . بر خود بنشانيمهاي فركانسي را در جاي فركانس دو براي مؤلفهيعني همه.  تغيير مقياس دهيم 2نت را با نسبت 

 سيگنال زماني تغيير يافته را به IFFTاكنون تبديل . ي دوم طيف در صورت وجود از ميان خواهند رفتهاي نيمهفركانس
يعني به ). ب-29-6شكل ( ثانيه است 3 هرتز و به طول 2000اين سيگنال يك نت سنتور با فركانس . دهددست مي

 .ي فركانس چنين نيستكند، حال آنكه در حوزهمان طول سيگنال تغيير ميي زاصالح فركانس در حوزه
  

توانيم رنج فركانسي شود كه در آن مي باز مي30-6ي با انتخاب اين گزينه پنجره :  Select Spectrumيگزينه
  .خواهيم فيلتر را به آن اعمال كنيم انتخاب نماييمكه مي
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  Select Spectrumي پنجره -30-6شكل 
  

ي انتخاب شده از طيف فركانسي را صفر كرده و بقيه را دست نخورده باقي محدوده :  Band Stop Filterي گزينه
ي داده شده و بقيه) Pass( ، گذر Selectهاي انتخاب شده توسط دستور در واقع با انتخاب اين گزينه، فركانس. گذاردمي

نگذر را آل ميان فيلتر ايدهStopي  فيلتر ايده آل ميان گذر و گزينهPassي گزينهبنابراين . شوند مي(Stop)بسامدها  حذف 
 .دهد سيگنال زماني فيلتر شده را نشان ميIFFTپس از اعمال فيلترينگ تبديل . كنندبه طيف اعمال مي

ر هم بايد حد باال را مساوي گذر، بايد حد پايين را صفر و براي فيلتر باالگذ براي فيلتر پايينPassي با انتخاب گزينه
ي شكل زير از راست به چپ، در پنج مرحله. كندي زمان كار نميفيلتر در حوزه. ي فركانس طيف انتخاب كنيمبيشينه

  :آل نشان داده شده استايده) Band Stop(نگذر مراحل اعمال يك فيلتر ميان
  

              
1 .Load   2 .FFT    3 .Select          4. Filter                  5 .IFFT  

 

 آلنگذز ايده مراحل اعمال يك فيلتر ميان– 31-6شكل 
  

ي انتخاب شده در طيف فركانسي را تغيير ي پيشين، محدودهدرست بر عكس گزينه : Band Pass Filterي گزينه
  .آل را به سيگنال اعمال كردگذر ايده فيلتر ميان توان يكبا استفاده از اين گزينه مي. كندي طيف را صفر مينداده و بقيه

 
    :Mode منوي - 3-5- 6

  

توانيم طيف ها ميبا كمك اين گزينه. روندهايي است كه براي فرآيند تشخيص دستگاه به كار مياين منو شامل گزينه
در اواخر فصل نخست توضيح داده هاي موسيقي كه فركانسي را روي يك اكتاو نگاشته و با استفاده از بانك اطالعات گام

  .ي ورودي را تشخيص دهيمشد، دستگاه قطعه
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  Mode   منوي-32-6شكل 
 

- طيف فركانسي را به تعدادي اكتاو افراز كرده و آنها را روي يك اكتاو نگاشت مي : Octave Spectrumيگزينه 
. شويم مي Octaveي  برنامه اجرا شد وارد زبانهوقتي اين بخش از ).توضيح به طور كامل در فصل گذشته آمده است(كند 

كه نسبت فركانس آنها تواني (هايي مربوط به نت همنام ي طيف فركانسي است با اين تفاوت كه قلهدهندهاين شكل نمايش
 به دست  را23-6اين كار نموداري شكل . هاي ما را كاهش داده استروي هم سوار شده اند و اين امر تعداد قله)  است2از 
همچنين در . ها در آن كامال قابل تشخيص هستندقله) بنابر تعريف اول فصل چهار(دهد كه براي يك آهنگ ساده مي

  :ها و در انتهاي آن شماره نت تونيك وارد شودسمت چپ قسمتي وجود دارد كه بايد فركانس قله
  

 
 
 
 
 

 
  
  
  
 

  انسي ها پس از نگاشت طيف فرككاهش تعداد قله -33- 6شكل 
 )Octave Spectrumي با گزينه( يك اكتاو يبه محدوده

  
اين پنجره به ما اين امكان را . شويم مي34-6ي  با انتخاب اين گزينه وارد پنجره  : Map Settingي گزينه

 را روي هم چند اكتاو(خواهيم نگاشت اكتاوها را بر روي يك اكتاو ادامه دهيم دهد كه تعيين كنيم تا چند مرحله ميمي
 ).بنگاريم
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  Map Setting  ي گزينه-34-6شكل 
  

توانيم قسمتي از نمودار را بريده و باقي آن را بزرگ كنيم تا ها مي براي راحتي پيدا كردن قله : Cut offي گزينه
  . ي طيف اكتاو فعال استاين گزينه تنها در زبانه. تر پيدا شودها راحتقله

  
تر از چند هاي پايينتوانيم بر حسب درصد اعالم كنيم كه طيف قله در اين گزينه مي : Cut off Settingيگزينه

  ).35-6شكل (درصد بلندترين قله بايد بريده شوند 
  

  
 
 

 

 
 

     

  
 

   بلندترين قله در طيف اكتاو20%تر از هاي كوتاه حذف قله-35-6شكل 
  

توان بانك در اين پنجره مي. شود نمايان مي36-6ي ه پنجرهبا انتخاب اين گزين:  Modes Databaseي گزينه
ها را تغيير داد يا هاي متن خروجي بازيابي يا روي آنها ذخيره كرد، تعريف دستگاههاي موسيقي را از فايلاطالعاتي دستگاه

  . ها افزودهاي جديدي را به بانكحذف كرد و نيز دستگاه
ي متني بانك اطالعاتي در نظر گرفته شده است كه هر يك در واقع يك پروندهند براي اين نرم افزار در حال حاضر چ

 50شامل حدود ) 3-1همان شكل (ها يكي از اين بانك. گيردهستند كه هر سطرشان نام و فواصل يك دستگاه را در بر مي
ستگاه از موسيقي ملل مختلف را  د1140تري هم به اين منظور گردآوري شده كه در حدود بانك كامل. دستگاه ايراني است

در صورتي كه برنامه نتواند دستگاهي را . اين بانك اطالعاتي در حالت پيش فرض در حافظه بار شده است.  گيرددر بر مي
توانيم مي هاي نزديكي از موسيقي ملل ديگر به عنوان خروجي تشخيص داده شود،به درستي تشخيص دهد و دستگاه

مطابق با تعريف (مثال اگر آهنگ ورودي ما . ايم اين بانك اطالعات را محدود كنيمبه برنامه دادهمتناسب با آهنگي كه 
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هاي ايراني را بار كرده و قطعه اي از موسيقي ايراني باشد، براي جلوگيري از بروز خطا بهتر است كه تنها دستگاه) پروژه
 . برنامه را به انتخاب خروجي از بين آنها محدود كنيم

هاي مورد ها، رشتهتوانيم از فهرست كامل تعريف دستگاه ميModes Databaseي انجام اين كار پس از انتخاب برا
 آنها را در فايلي جدا  Save As Mode Bank يتوانيم با كمك گزينهنياز را انتخاب كرده و بقيه را حذف كنيم و نيز مي

ايم به عنوان هايي را كه قبال ذخيره كرده فايل Open Mode Bankيتوانيم با كمك گزينههمچنين مي. گانه ذخيره كنيم
  .بانك مورد نظر باز كنيم

 

 

 
  

 Modes Bank  ي گزينه-36-6شكل 
 

هاي مشاهده شده در طيف اكتاو و تعيين اين گزينه پس از وارد كردن فركانس قله: Modes Recognitionگزينه 
 بنا بر شرحي كه در فصل -با انتخاب اين گزينه . شودايه در نظر گرفته شود، فعال مياينكه كدام يك از آنها به عنوان نت پ

ي اين از مقايسه. آيدي ورودي به دست ميي فواصل فركانسي قطعههاي وارد شده، رشته از فركانس قله-گذشته داده شد 
روش مقايسه در فصل ( شود تشخيص داده ميهاي بانك اطالعاتي بار شده در حافظه، دستگاه موسيقي قطعهرشته با رشته

 ). قبل به طور كامل ذكر شد
ي شود كه واريانس كمتر نشان دهندههاي بانك داده، عدد واريانس نسبت داده ميپس از مقايسه به هر يك از دستگاه

شوند تا عودي مرتب ميهاي گام بر حسب واريانس به طور صدر پايان به عنوان خروجي، دستگاه. انطباق بيشتر خواهد بود
ترين دستگاه در نيز نزديك.  در ابتداي فهرست خروجي ديده شوند-ها ترين دستگاه به عنوان منطبق-ها ترين واريانسكم

  .)37-6شكل (شود نوشته مي) Mode Recognition(ي نتايج پايين پنجره
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  Mode Recognition ي اعالم خروجي نهايي توسط گزينه-37-6شكل 
  

   :Help منوي - 3-6- 6
 

 .رود به شمار مين پروژهي اي قسمت پردازنده ي است كه شناسنامهAboutي اين منو تنها شامل يك گزينه 
  

    
  
  

  
  
 
 
 
 
  
  

  )ي برنامهدرباره (Aboutي  گزينه-38-6شكل 
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  بازتاب در رسانه ها :وستيپ
  

_________________________________________________  
  
 )ايسنا: منبع(ن اي برتر هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايراه مقاله. 1

  
هاي برتر هفتمين  مقاله-1383/11:20شهريور ماه14شنبه  -طوسي  صنعتي خواجه نصير الدين دانشگاه روابط عمومي 

 .هندسي برق ايران دوازدهم شهريور ماه سال جاري در مراسم اختتاميه اين كنفرانس معرفي شدندكنفرانس دانشجويي م
 nهاي معادالت حالت مدار بر اساس تحليل  به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، در گرايش كنترل مقاله

 هاي نوع mass flow materررسي عملكرد سنسور و ترانسميتر مربوط به قطبي، بازيابي سيگنال هاي صوتي به وسيله فيلتر كالمن و ب
coriolis و تئوري مود موسيقي از دريچه سيگنال ديجيتال، پياده سازي نرم افزار نوازندههاي  مقالهدر گرايش مخابرات و 

 .كوپل شده و كاربرد آن در آناليز كاپلرهاي نوري به عنوان مقاله هاي برتر انتخاب شدند
 ايران، kv400همچنين در گرايش قدرت مقاله هاي طراحي نرم افزار بانك اطالعاتي جهت تعميرات و تنظيمات رله هاي حفاظتي شبكه 

مدل سازي حرارتي ترانسفورماتورهاي قدرت جهت استفاده در بهينه سازي بارگيري از ترانسفورماتور و در گرايش مهندسي پزشكي مقاله طراحي 
 .نسور فشار ساده و ارزان با قابليت بسيار باال براي مانيتورينگ فعاليت هاي رحمي به عنوان مقاله هاي برتر برگزيده شدندو ساخت يك نوع س

 ها در سرعت باال از مركز تحقيقات مخابرات ايران، تابلوي مديريت انرژي PCBگفتني است چهار كارگاه آموزشي با عناوين طراحي 
ات آموزش سپاهان، مقدمه اي بر يك ربات متحرك هوشمند و حسگرهاي گازي و بيني الكترونيكي از  از شركت تجهيزBEMSساختمان 

  .دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به عنوان كارگاه هاي آموزشي برتر هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران انتخاب شدند
 
  
  هاي برتر هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران معرفي شدند مقاله. 2
  

معادالت حالت مدار «هاي  در گرايش كنترل، مقاله :)15/6/1383( سايت اطالع رساني دانشجويان مهندسي برق ايران 
هاي  بررسي عملكرد سنسور و ترانسميتر مربوط به دستگاه«و » فيلتر كالمنهاي صوتي به وسيله  بازيابي سيگنال«، » قطبيnبر اساس تحليل 

mass flow mater نوع coriolis « افزار موسيقي از دريچه سيگنال ديجيتال، پياده سازي نرم«هاي  و در گرايش مخابرات، مقاله
  . هاي برتر انتخاب شدند وان مقالهبه عن» تئوري مود كوپل شده و كاربرد آن در آناليز كاپلرهاي نوري« و »نوازنده

مدل «، » ايران400kvهاي حفاظتي شبكه  طراحي نرم افزار بانك اطالعاتي جهت تعميرات وتنظيمات رله«هاي  در گرايش قدرت نيز مقاله
طراحي و « پزشكي مقاله و در گرايش مهندسي» سازي حرارتي ترانسفورماتورهاي قدرت جهت استفاده در بهينه سازي بارگيري از ترانسفورماتور

  . هاي برتر برگزيده شدند به عنوان مقاله» هاي رحمي ساخت يك نوع سنسور فشار ساده و ارزان با قابليت بسيار باال براي مانيتورينگ فعاليت
از »  سرعت باال ها درPCBطراحي «بنابر اعالم روابط عمومي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، چهار كارگاه آموزشي با عناوين 

اي بر يك ربات  مقدمه«از شركت تجهيزات آموزش سپاهان و  » BEMSتابلوي مديريت انرژي ساختمان «مركز تحقيقات مخابرات ايران، 
هاي آموزشي برتر  از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به عنوان كارگاه» متحرك هوشمند و حسگرهاي گازي و بيني الكترونيكي

  . نفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران انتخاب شدندهفتمين ك
 PDF - HTML): فيط(ران ي برق ايان مهندسي دانشجويت اطالع رسانيمقاله در سا •
  فهرست مقاالت مخابرات پذيرفته شده در هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران •
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 )4/4/84(ي جام جم شنبه مصاحبه با سرويس علمي روزنامه

  
 دستگاه موسيقي توسط رايانهبا نيما دارابي، مبدع طرح تشخيص . 3
 

  
  
  
  
  

  . لطفا كمي در مورد توانايي اصلي نرم افزاري كه نوشته ايد توضيح دهيد
موسيقي را ) يا گوشه(كند و پس از تحليل، نام دستگاه افزار ما يك قطعه موسيقي را به عنوان ورودي دريافت مينرم

افزار به زبان دلفي نوشته شده و هم اكنون به نرم. دهدتحويل ميكه آهنگ در آن مايه ساخته شده است، به عنوان خروجي 
ايم كه هاي گوناگوني را به كار گرفتهافزار ايدهسازي اين نرمدر مراحل پياده. عنوان يك برنامه كاربردي قابل استفاده است

ها، ها و سيستمر مربوط به سيگنالدانشي كه براي اين پروژه به كار گرفته شده است بيشت. اندبه صورت مقاله تنظيم شده
  .ها استهاي ديجيتال و طراحي الگوريتمرياضيات فوريه، پردازش سيگنال

  
- يعني اين نرم افزار اطالعات هر نوع موسيقي نواخته شده با هر سازي را درست تشخيص مي 
  دهد؟

اشته باشد تا اين برنامه به درستي كار طبعا شرايط خاصي بايد وجود د. گويند سيستمي كه خطا نكند، هوشمند نيستمي
در مقابل، خصوصياتي از آهنگ ورودي مانند همراهي سازهاي ضربي، خارج نواختن نوازندگان، استفاده از . خود را انجام دهد

 توانند فرآيند ماشيني تشخيص شديد در صدا و همچنين نويز از عواملي هستند كه ميهاي پيچيده، تحرير و لرزشسازبندي
  .رو كننددستگاه را با مشكل روبه

مشكل ديگري كه وجود دارد، اين است كه اين برنامه فعال تنها مالك تشخيص دستگاه را براي يك قطعه، آرايش 
ترين عامل است، اما در موسيقي هر قومي ممكن است جزييات ديگري البته اين مهم. داندهاي آن ميفواصل فركانسي نت

هايي كه از نظر فواصل ها و يا گوشهها، نغمهاز اين رو مثال در موسيقي ايراني دستگاه. الت كنندهم در اين تعاريف دخ
  .شوندايم، تفكيك نمي هستند، در روشي كه ما به كار گرفتهموسيقي بر هم منطبق

  
  هاي ملل مختلف نيز هست؟  موسيقيآيا نرم افزار شما قادر به تشخيص دستگاه 

بر (هاي موسيقي ايراني اما با توجه به اينكه مدل رياضي دقيقي از دستگاه. يقي ايراني بوده استتكيه ما روي موس
در واقع در اينجا چون هر . ارائه داده بوديم، قابليت تعميم به موسيقي ملل ديگر هم به وجود آمد) هامبناي ترتيب فواصل نت

شش دادن موسيقي اقوام ديگر كافي است تا براي هر يك از شود، براي پو عددي مدل ميدستگاه موسيقي با يك آرايه
  . ها يا مدهاي آن موسيقي، يك سطر از اعداد به بانك اطالعاتي اضافه شوددستگاه
  كنيد؟چگونه تعريف يك دستگاه را با چند عدد جايگزين مي 

  

آموختگان كارشناسي مهندسي برق از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين ، دانشسيما سجادياني و نيما دارابي
  . دهداند كه دستگاه موسيقي را براي يك قطعه ورودي تشخيص ميطوسي نرم افزاري نوشته

راستي شما تا به حال در . ايمقي به گفتگو نشستهبا نيما دارابي در مورد اين نرم افزار و نگاه علمي او به موسي
 ايد؟مورد ابعاد علمي موسيقي فكر كرده
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هاي ممكن اما همه نت.  دارندهاي مختلفي وجود) فركانس (به اختصار مي توانم بگويم كه در يك قطعه موسيقي نت
هاي فركانسي در يك قطعه به كار روند، مالك اصلي براي هايي با چه نسبتشوند و اينكه چه نتدر يك آهنگ نواخته نمي

يكي از اين فواصل را به عنوان نت . كنيمما يك اكتاو را به تعدادي فاصله مساوي بخش مي. تعيين دستگاه موسيقي است
سپس ). كندشود و حس پايان را به شنونده القا مييعني نتي كه قطعه با آن تمام مي(گيريم جع در نظر ميپايه يا نت مر

آوريم كه نماينده آن دستگاه سنجيم و يك آرايه عددي به دست ميهاي نواخته شده را با آن ميفاصله فركانسي ديگر نت
 2 2 1(با رشته عددي ) گام ماژور( ايراني و معادل كالسيك آن به عنوان يك نمونه ساده، دستگاه ماهور در موسيقي. است

  .از اين پس ديگر اين رشته را به عنوان ماهور مي شناسيم و مالك مقايسه ما آن خواهد بود. مدل مي شود) 2 2 1 2
  

  آوري كرديد؟هاي بانك اطالعاتي را از چه منابعي جمعداده 
 دستگاه 1000آوري كرديم كه حاصل آن هم اكنون بالغ بر  مختلف را جمعبا جستجو در اينترنت فواصل موسيقي ملل

اند كه آنها را با هاي موسيقي ايراني مربوطها و گوشهها، نغمه مورد به دستگاه50از اين ميان در حدود . گيردرا در بر مي
كار در . قي ايران به دقت استخراج نموديماهللا خالقي و ديگر بزرگان موسيتكيه بر تعاريف پروفسور هرمز فرهت، استاد روح

هاي ايراني قدري دشوار بود از آن رو كه ما در موسيقي ايراني فواصلي غير از نيم پرده داريم كه دقيقا مضاربي مورد دستگاه
اه و گوشه اي دانند كه در هر دستگاند ولي نوازندگان به درستي مياين فواصل با ربع پرده مدل شده. از ربع پرده هم نيستند

واقعيت اين است كه برخي از . ممكن است قدري باالتر يا پايين تر از ربع پرده صدا بدهند و اين هم تا حدي سليقه اي است
هاي عددي مختلف براي اين ما كوشش كرديم با ارائه آرايه. گريزندهاي رياضي ميهاي موسيقي ايراني از مدلدستگاه
  . دهيمها  اين امر را پوششدستگاه
  

  اصال چه شد كه به فكر كار علمي روي موسيقي افتاديد؟ 
ام به موسيقي و بويژه موسيقي ايراني و از سوي ديگر ديد تحليلي و جزءنگر، مسائلي را طرح از سويي اشتياق دروني

 چند كه اين كار هر. كردند كه براي حل آنها چاره را در آن ديدم كه رياضيات را در حد امكان به خدمت موسيقي بگيرم
كند كه ممكن است جنبه هاي هنري، معنايي و تأثيرات عاطفي اين هنر انتزاعي را ناديده انگارد، ولي به ما كمك مي

من به طور كلي از طرفداران . تري بنگريم و اين نگاه، دستاوردهاي خوبي به همراه داردموسيقي را از ديدگاه موشكافانه
  . ي هستماهاي پژوهش بينارشتهحوزه

  
  اي هستيد؟هاي پژوهش بينارشتهچرا طرفدار حوزه 

- رشتهآن كند كه توسط هر يك از گيرد و نتايجي ارائه ي مستقل را به خدمت بايد دو يا چند رشتهاي نارشتهپژوهش بي
  :دارداي از دو جهت امتياز به نظر من در دنياي امروز فعاليت بينارشته. پذير نيستها به تنهايي امكان

هاي هاي محض بوده و به دليل سر و كار داشتن با پديدهاي بيش از رشتههاي بينارشتهنخست آن كه تنوع حوزه
  .تر، امكان خالقيت و ابتكار بيشتري در آنها وجود داردمتنوع

اي افتادههاي جا محض، كار دشواري است چون علومي از اين دست، رشتهدوم آنكه طرح نو در انداختن در يك رشته
اند هاي علم را تا جايي پيش بردههاي مشخصي به كار گرفته اند و آنان لبههستند كه پژوهشگران پرشماري را روي زمينه
مثال (شمارتري وجود دارند كه توجه خود را به بيش از يك رشته اما افراد كم. كه رقابت با آن به راحتي دست يافتني نيست
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ها فعاليت كمتري انجام شده و در در نتيجه در اين زمينه. م كنش بين آن دو معطوف كنندو بر ه) موسيقي و رياضيات
  . جغرافياي علوم، مناطق كشف نشده تر و بكرتري هستند

هاي مختلف با هم تيم بدهند و هاي معتبر و مجامع آكادميك دنيا امر مرسومي است كه متخصصين رشتهامروزه در دانشگاه
هاي تحقيق همسان با الگوي علوم مهندسي روي دانشمندان علوم انساني، به روش: گيرندرا به دست هاي مشتركي پروژه
 براي مسائل اجتماعي دانان و متخصصان رايانه را به ارائه مدلها و افزايش قدرت پردازش انبوه، رياضيرشد رايانه. اندآورده

 بيش از پيش تفكر فيلسوفان را تغيير –ك باشد يا زيست شناسي  در فيزي-امروزه يك نظريه جديد علمي . سوق داده است
اما متاسفانه در كشور . آيداي به دست ميهاي بينارشتهدر چنين دنيايي اساسا دستاوردهاي دانش بشري بيشتر حوزه. دهدمي

گذاري هم روي آن سرمايههاي مشترك وجود ندارد و ما علوم گوناگون از هم منزوي شده اند و هنوز نگاه مثبتي به پژوهش
  .انجام نگرفته است

  
  كند چيست؟افزار شما را خاص ميهايي كه نرمويژگي 

هاي موجود سازي ايدهپيش از اينكه به توليد اين نرم افزار و پياده. نخست آنكه بايد بدانيم كه كار نويي انجام شده است
افزار هاي مشابه صورت داديم كه حتي در اينترنت هم نتيجه دلگرم مها و نراقدام كنيم، جست و جوهايي را براي يافتن ايده

هايي براي كنم كه اين طرح با وضعيت كنوني شايد در سطح جهاني هم حرفاز اين رو گمان مي. كننده اي در بر نداشت
اي ش از اين كار عمدهبه هر حال اگر اين گونه هم باشد، چندان جاي شگفتي نيست چون اگر قرار بود پي. گفتن داشته باشد

ها به هيچ وجه تنوع دانيم غربيگرفتيم، در حالي كه ميانجام شده باشد، احتماال بايد در كشورهاي صنعتي سراغ آن را مي
از سوي ديگر گويي متأسفانه براي . ي ما براي آنها محو استهاي موسيقي مشرق زمين را ندارند و اساسا صورت مسألهگام

  .ني نداشته كه از كامپيوتر براي تشخيص دستگاه موسيقي استفاده كندكسي چندان اهمي
  

   ديگري ندارد؟اصوال اين برنامه به جز آنكه به درد تشخيص دستگاه بخورد استفاده 
اما امتياز اصلي اين طرح به گمان من . افزار ما يك كارگاه مهندسي موج صوتي است و امكانات گوناگون داردالبته نرم

تر از گذشته يافتهتر وسازمانتواند با ديدي علمياين نگاه مي. ه جديدي است كه اين پروژه بر آن استوار شده استدر نگا
البته اين كار سترگي است و دقت زيادي . هاي موسيقي ايراني موثر افتدبندي دستگاهبراي بازنگري در تعريف علمي و طبقه

  . استنظران موسيقيو در صدر آنها صاحبطلبد و نيازمند اجماع متخصصين مختلف مي
  

  .هاي موسيقي ايراني بيشتر بگوييدبندي علمي دستگاهدر مورد لزوم بازنگري در طبقه 
از طرفي نيز دست . برانگيزي است و ممكن است اعتراضات فراواني را هم به دنبال داشته باشداين امر بسيار چالش

خواهم اين طور من نمي.  حيطه بايد خيلي محتاطانه، آگاهانه و مسووالنه رفتار كنيمايم و در اينروي نقطه حساسي گذاشته
در . تعبير شود كه فالني به خاطر نوشتن يك نرم افزار به خودش اجازه داده است كه در موسيقي ميهن، انقالبي به پا كند

  . گفتگوهاي بيشتري در گيرداينجا بايد 
دانم و اين كار نيز بايد از جايي آغاز ي موسيقي ايراني را نيازمند اصالحاتي ميهابندي دستگاهدر مجموع من طبقه

  . توانيم انجام دهيمترين خدمتي است كه امروز در حق اين گنج آشفته ميگردد و باور دارم كه اين كم
  

  توانيد مواردي از اين اصالحات را نام ببريد؟مي 
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بندي تا اين طبقه. ها بايد مورد بررسي قرار گيردها و گوشهها، نغمهگاهبه نظر من نفس تقسيم بندي سه سطحي دست
هنگامي . حدي سليقه اي بوده، داليل تاريخي داشته و همچنين بسيار وابسته به ساختار سازهاي سنتي مورد استفاده ما است

. ستگاه را با همان كوك بنوازيدهاي مختلف آن دتوانيد غالب گوشهكنيد ميكه شما يك ساز را در يك دستگاه كوك مي
  .اين دليلي شده است براي اينكه آن گوشه ها را در زير سايه اين دستگاه قرار دهند

هاي بسياري از دستگاه. تواند ارتباط موسيقي ما را با موسيقي ملل ديگر بيشتر بنمايانداز طرفي اين بازنگري مي
حتي . موسيقي ساير اقوام دارند كه خيلي از آنها براي ما شناسانده نشده اندهاي ديگر در هايي با نامموسيقي ايراني معادل

اند و داليل اين هاي گوناگون به خود گرفتههاي مختلف نامهاي واحدي دارد كه در دستگاهموسيقي سرزمين ما گوشه
ك دستگاه استقالل دارند، اما يا حتي آرايش فواصلي موجود هستند كه به نظر من به اندازه ي. جداسازي بايد جستجو شود

اي ترتيب داد كه جايگاه همه توان نقشه جهانياي از جزييات ميدر مجموع با حذف پاره. هيچ نامي به خود نگرفته اند
اين نقشه در واقع چيزي شبيه به همان بانك . دستگاه هاي مورد استفاده در سراسر جهان در آن مشخص شده باشد

بندي شده تر و با ذكر جزييات بيشتري ارائه شود كه چندان هم تر، طبقها است كه بايد كاملهاي ماطالعاتي دستگاه
  .مشترك نيستند و ممكن است به يك موسيقي خاص مربوط شوند

  
  ايد و برنامه خاصي داريد؟براي تكميل يا ادامه اين نرم افزار فكري كرده 

همچنين دخالت دادن پارامترهايي كه در . هاي برنامه استگوريتمسازي الرسد كه در سطح بهينهتغييراتي به نظر مي
هاي ديگري هاي مشابه پروژهعالوه بر اين در زمينه. ايم بايد مد نظر قرار گيرندتعريف دستگاه ها از آنها چشم پوشي كرده

م افزار آهنگسازكه هنوز در ي موسيقي و نرافزار تشخيص نوع سازهاي يك قطعهبراي نمونه نرم. را در دست طراحي داريم
 گيري هستند مراحل آغازين شكل
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