
  

  

  

  هاي موسيقي ايراني براي سيگنال موسيقيالگوريتم تشخيص دستگاه
  †گانهيلو م خدابندهينع، *نيما دارابي

  چكيده
 را کـه  ايموسيقي) مد(ا تحليل طيف فرکانسي سيگنال موسيقي داده شده، دستگاه  در طي اين مقاله الگوريتمي ارائه شده است که ب         

ي عددي مدل   در اين روش هر دستگاه ايراني را به تقريب با يک آرايه           . دکنمي شناسايي   ،تآن قطعه در آن ساخته و نواخته شده اس        
تعـاريف  در مقدمـه    . ي قطعه  اسـت    هاي به کار رفته در آن دستگاه نسبت به نت پايه          کنيم که نشانگر نسبت فواصل فرکانسي نت      مي

-هاي موسيقي ايراني بوده است، گر چه اين کار را مي          اه ها و گوشه   تمرکز اين پژوهش روي دستگ    .  شده اند  در حد لزوم ارائه   مورد نياز   
  . هاي بانک اطالعاتي براي اقسام ديگر موسيقي و آواهاي ملل ديگر نيز به کار بستتوان با افزودن رشته
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An Algorithm For Recognizing  Persian Musical Mode 
For a Signal 
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Abstract 

In this paper, an algorithm for detecting the musical mode of a given piece with analyzing its frequency spectrum has 
been represented. In this method we model each Iranian musical mode with a numeric array representing the frequency 
ratios of musical notes in it with respect to the main note (Tonic). The definitions needed have been mentioned in the 
introduction. Although we concentrate on Iranian modes in this project, the method can be used for other nation's music 
just by adding new arrays for their musical modes. 
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 مقدمه ‐۱

 ، به آنها اشاره شده اسـت      نوشتارنخست بايد برخي از واژگاني را که در اين          
در گـروه اول تعـاريفي   . ايمعاريف را به دو گروه تقسيم کرده      ت. تعريف کنيم 

مانند نت، اکتاو، سيگنال موسيقي، پرده و نت پايه جـاي دارنـد کـه خـود                 
در گـروه دوم دسـتگاه، نغمـه و    . هـا هـستند  اي براي تعريف دستگاه   مقدمه

کنـيم   تعريف ميبا ديد تحليليگوشه را هم از ديدگاه موسيقي دانان و هم    
از طريق ارائه ي مدلي رياضي      هاي موسيقي ايراني    بندي دستگاه دستهو به   
  :پردازيممي

   

 : چند تعريف مقدماتي‐۱‐۱
 معموال صوتي کـه در يـک   ؟شودي خارج ميگونه صوتچهاز آالت موسيقي    

ي تنـاوب   خيزد، سيگنالي پريوديک با دوره    لحظه از نواختن يک ساز بر مي      
 نتتوان  آنها مي براي  ط به سازهايي است که      البته اين امر مربو   . ثابت است 

براي توليد ريتم از آنهـا اسـتفاده        وجود دارند که    سازهاي ديگر هم    . نوشت
  هستند که معموال   )هاضربي(ها  ايکوبهاي از آنها    ي گسترده نمونه. شودمي
کننـد، فرکـانس مشخـصي را       توان به يک واحد صوتي کـه توليـد مـي          نمي

. کننـد اي را توليد مـي    زمان طيف فرکانسي گسترده   مهنسبت داد، چرا که     
بايد توجه داشته باشيم که صوت موسيقي بنابر اين تعريف صوت برخاسته            

 .گيردرا در بر نمياين سازها از 
 

آيـد  گذاري از آنجا مي   آيد و اين نام   اُکتاو از اُکت به معناي هشت مي      : اکتاو
با دوبـاره   (ار رفته در يک گام      هاي به ک  هاي  کالسيک، شمار نت    که در گام  

در واقـع   . هشت تـا اسـت    ) هاي آغاز و پايان که همنام هستند      شماردن نت 
يک . شودهايي به نام اکتاو بخش مي     ي اصوات موسيقي به زيربازه    بازهاکتاو  
شـود کـه فرکـانس انتهـاي آن دو برابـر            تاو بازه فرکانسي را شـامل مـي       اک

نـام   هر نت دو برابر فرکانس نت هم       پس فرکانس . اش است فرکانس ابتداي 
 هرتز و ال ۴۳۷ قرکانس ۳براي نمونه الي اکتاو  ( خود در اکتاو قبلي است

 يهايي کـه بـا فاصـله      فرکانس نت  ). هرتز دارد  ۸۷۴ فرکانسي برابر    ۴اکتاو  
گيرند، تشکيل تـصاعد    يکسان از نظر موسيقي به ترتيب دنبال هم قرار مي         

 .دهندهندسي مي
  

ي موسيقي از توالي زماني واحدهايي به نـام نـت           يک قطعه : قينت موسي 
ي يک نـت موسـيقي، سـيگنالي اسـت پريوديـک بـا دوره             . شودحاصل مي 

کند آن سيگنال مربوط به چه نتي       تناوب ثابت، و تنها عاملي که تعيين مي       
عامـل   بـه عبـارت ديگـر        .باشدفرکانس آن سيگنال مي   ،  است) با چه نامي  (

در واقع هنگـامي كـه مـا        . نت موسيقي بسامد آن است    مشخصه اصلي يك    
نتي را در نظر داريم كه بـسامد آن در          ) ۳نت الي اكتاو     (A3گوييم نت   مي
 .استهرتز  ۴۳۷ي سازها چيزي بسيار نزديك به همه

دهند، نـه بـا عـدد و همـانطور کـه            ها را با نماد نشان مي     دانان نت موسيقي
هـاي  موسيقيدانها بـراي نـت    . د را دارد  ي خو گفته شد هر نماد بسامد ويژه     

گذارند و اين نـام گـذاري را بـراي          ي يک اکتاو نام مي    موسيقي در محدوده  
 .برندتر نيز به کار مياکتاوهاي زيرتر و بم

  
-در سيستم کالسيک يک اکتاو را به دوازده فاصله برابر تقسيم مـي            : پرده
به طبع دوبرابـر     .گوييمکه به هر يک از اين فواصل يک نيم پرده مي          . کنيم

 .نيم پرده؛ يک پرده است
تر تعريف کنيم، بايد به اين نکتـه توجـه          اگر بخواهيم اين اصطالح را دقيق     

-در تقسيم بندي سيستم كالسيك موسيقي فركانس نـت  داشته باشيم که    
پـرده   در ايـن صـورت       .هاي موسيقي رشته اي بـا تـصاعد هندسـي اسـت           

تر نـسبت فركـانس     صدا يا به بيان صحيح    ي دو   واحدي براي معرفي فاصله   
) دوازده نيم پـرده   (در اين سيستم هر اكتاو معادل شش پرده         . آن دو است  

فركانس هر نت دوبرابر فركانس نـت معـادل آن در اكتـاو             از آنجا که    . است
نسبت فركـانس   (توان قدر نسبت اين تصاعد هندسي        مي ،باشدتر مي پايين

  :را به دست آورد) ايين ترهر نت نسبت به نت نيم پرده پ
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   طيف لگاريتمي بسامد آنهادربرابر طيف خطي فواصل موسيقي  :)۱(شكل 
  

ي مهم اين است كه مغز در تشخيص موسيقي اصوات ايـن بـازه از راه    نكته
واقـع بـا بيـان      در  . كنـد شناختن نسبت هندسي بين بسامد نتها اقدام مـي        

گيريم تا بـه    كردن فواصل موسيقي بر اساس پرده از اين محور لگاريتم مي          
. آ نـام دوازده نـت يـك اكتـاو اسـت           ‐۱شـكل   . صورت خطي مـدرج شـود     

 اكتـاو   C(ها نسبت بـه نـت مبـدأ         پ معرف مقادير عددي فركانس    ‐۱شكل
.  را تشكيل داده است    ۰۵۹/۱است و تصاعدي هندسي با قدر نسبت        ) پايين

بـر  (  سـمت چـپ    Cي هـر نـت را از نـت          اصلهب كه معادل خطي ف    ‐۱اما  
پ ‐۱ بيان كرده است، حاصـل لگـاريتم گـرفتن از سـطر              )حسب نيم پرده  

اكنـون اگـر نتـي بـا        . دهنـد نخست است و تصاعدي عـددي را نـشان مـي          
 ۲۱m را به عنوان نت مبدأ انتخاب كنيم، بسامد نتـي كـه         ۱fي  فركانس پايه 

از دو  .  باشـد بـه راحتـي قابـل محاسـبه مـي         ) ۲f(زيرتر است   از آن           اکتاو
نـسبت  (اکتـاو   ي دو صـدا بـر       آ  بـر اسـاس فاصـله       ‐۲ي  ي زير رابطه  رابطه

بـه عكـس بـا داشـتن        . دهد به دست مي    )فركانس آن دو را بر حسب هرتز      
نيـز   )مثال بر حسب اکتاو   ( آنها را    يتوان فاصله نسبت بسامد دو نت هم مي     

 ):ب‐۲ي رابطه(به دست آورد 
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هـستند، يعنـي روي نـت       ) tonal(اکثر قطعات موسيقي     :)Tonic(نت پايه   
بـه زبـان    . يابندآيند، يعني با آن نت خاتمه مي      فرود مي ) نت پايه (مشخصي

ام تمـ که قطعه نيمه  کنيم  تر اين نت، نتي است که در آن احساس مي         ساده
 .تواند پايان يابدنيست و مي

  

  :ها تعاريف دستگاه‐۲‐۱
ي زيـادي  ، تـا انـدازه  انـد ارائه کـرده  از دستگاه اساتيد موسيقيريفي که   اتع

چنين تعريفي تا وقتـي بـه زبـان رياضـي در            . مختص موسيقي ايراني است   
ه يـک   مـثال بررسـي اينکـ     . نيايد، قابل استفاده در علـوم مهندسـي نيـست         

کنـد بـه   ده دارد يا چه حسي را در او القا مي     ندستگاه چه تأثيري روي شنو    
تر و دقيق تري را مد نظـر داريـم          ما تعريف انتزاعي  . کندکار ما کمکي نمي   

  .که در پي خواهد آمد
 از جهتي   ي که ارائه خواهد شد     تعريف پيش از هر چيز الزم به ذکر است که        

 امـا از جهـت ديگـر         واند كارساز باشد،  ترياضي و دقيق و قطعي است و مي       
تعريفي فركانسي و مستقل از زمان است يعنـي تنهـا فواصـل فركانـسي را                

نت پايه  (ي گذر از آنها در رسيدن به فركانس اصلي          كند و نه نحوه   بيان مي 
هـاي ريزتـري در   بنـدي تواند باعث ايجـاد تقـسيم  همين امر مي). يا تونيك 
شود که در اينجا بـه دليـل توجـه صـرف بـه            ها تحت عنوان گوشه     دستگاه

  . ها براي ما غير قابل تشخيص استبنديطيف فرکانسي اين تقسيم
در تعريفي که ارائه خواهد شد، دستگاه، آواز و گوشه هر سـه يـک معـادل                 

 )Mode(دسـتگاه  و ) Scale(گـام  کنند و ايـن تعريـف بـا تعريـف     پيدا مي
. تـري دارد  يک همخـواني بـيش    موسيقي ملل مختلف و نيز موسيقي آکادم      

ها را در نظر دارد و ديگـر      ي اصلي تمايز دستگاه   البته اين تعريف تنها جنبه    
اي باشـد، در نظـر      ها را که ممکن است در موسيقي هر ملتي به گونه          جنبه
  :گيردنمي

شـود،  هاي ممکن استفاده نمي   ي نت در يک قطعه موسيقي متعارف از همه      
-آرايش نسبت .روندمعين و مضارب آنها به کار ميهايي بلکه تنها فرکانس

ي دستگاهي است کـه     هاي به کار رفته در قطعه تعيين کننده       هاي اين نت  
آرايـه فواصـل    به عبارت ديگـر     . موسيقي ما بر اساس آن ساخته شده است       

هاي يک قطعه، نسبت بـه نـت پايـه تعيـين کننـده دسـتگاه                فرکانسي نت 
فركانـسي كـه احـساس پايـان     (اگر نت پايه بدان معنا که  . موسيقي است

را  به عنوان مبدأ در نظر بگيـريم         )جمالت اصلي آهنگ در آن مستتر است      
تواننـد  هاي ديگري را كه در يك قطعـه از آهنـگ مـي            و نسبت فواصل نت   

نـسبت فواصـل   .  بيان كنيم‐ مثال بر حسب پرده  ‐نواخته شوند، به ترتيب     

ي دستگاه موسيقي آهنگ مذكور     كنندهي به دست آمده تعيين    اعداد رشته 
  . است

  

  
  

) دستگاه مـاهور  (فواصل فرکانسي به کار رفته در گام دو ماژور          ): ۲(شكل  
-نـت )  گام۶ تا ۲هاي شماره  نت(هاي نازک  مستطيل–بر حسب نيم پرده     

دهنـد و دو مـستطيل      ي ماهور را نشان مي    هاي به کار رفته در يک قطعه      
اعداد سطر باال فواصل دو نـت       . ه را در دو سر اکتاو     نت پاي ) ۷ يا   ۰(ضخيم  

ي دهند و اعداد پـايين شـماره      متوالي گام را بر حسب نيم پرده نشان مي        
  )در اصطالح موسيقي پايين به باال(هاي گام را از بم به زير نت

  
را در نظـر   دستگاه مـاهور در موسـيقي ايرانـي          ي ساده به عنوان يک نمونه   

ي  بـه دوازده فاصـله  ۱ را چنان که گفتيم و ماننـد شـکل        اگر اکتاو . بگيريد
ي خـواهيم يـک قطعـه     تقسيم کنيم، در هنگامي کـه مـي       ) نيم پرده (برابر  

) C(ي مـا هـم نـت دو         موسيقي در دستگاه ماهور را اجرا کنيم و نت پايـه          
کـه  (نوازيم بلکه تنها هفـت تـا از آنهـا           ي اين دوازده نت را نمي     باشد، همه 
را )  است که در هر دو سر اکتاو وجـود دارد          Cي   همان نت پايه   يکي از آنها  

 2 2 1 2 2)ي توانيم دستگاه ماهور را با آرايهبه اين ترتيب ما مي. نوازيممي

ي فرکانسي يک نت از  کد کنيم که هر يک از اين اعداد بيانگر فاصله (1 2
  . تر از خود استاين گام نسبت به نت بم
اي ديگر با همين تعداد عضو را بر مبناي فراوانـي           ايهحال فرض کنيد که آر    

 ام ايـن آرايـه، مجمـوع        iبه ازاي هر عضو     : تجمعي عناصر اين آرايه بسازيم    
.  به دست آيـد (12 11 9 7 5 4 2)ي  ام را قرار دهيم تا آرايهiاعضاي اول تا 
پايه ام از نت   iي فرکانسي نت  ام بيانگر فاصلهiي جديد عدد در اين آرايه

  . بر حسب نيم پرده است
 نـيم   ۱۲( قسمت برابـر     ۱۲دقت داشته باشيد از آنجايي که يک اکتاو را به           

ي اخيـر کـه مجمـوع اعـداد         بندي کرديم، آخرين عضو آرايـه     تقسيم) پرده
حاال فرض کنيد که ما بخواهيم . باشد مي ۱۲ي اول است همان عدد آرايه

بخش کنـيم و همـان گـام دو         ) ع پرده رب(ي برابر    فاصله ۲۴يک اکتاو را به     
در ايـن صـورت     . بنـدي اسـتفاده کنـيم     ماژور را بخواهيم براي اين تقـسيم      

 حاصل خواهد شـد کـه در آن   (2 4 4 4 2 4 4)ي مطابق با شکل زير رشته
-آرايه. بندي دوازده تايي است   هر عضو دوبرابر عضو متناظر خود در تقسيم       

- خواهد بود که نشان مـي (24 22 18 14 10 6 4)ي تجمعي اين رشته هم 
فاصـله  ) ترين نـت بم(هاي گام چند ربع پرده از نت پايه      دهد هر يک از نت    

  .دارد
تواند هر تقسيم   دهد که يک دستگاه در حالت کلي مي       مثال اخير نشان مي   

هـاي ايرانـي را بـه       علينقي وزيري نخستين بار دسـتگاه     . بندي داشته باشد  
بـا بخـش    ) مانند موسيقي کالسيک  ( تايي   ۲۴يا   ۱۲جاي انطباق با فواصل     
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ي مـاهور در تقـسيم بنـدي        رشـته .  تايي اکتاو تقسيم بندي کرد     ۱۷بندي  
ــه شــکل  ــري ب ــه(1 3 3 3 1 3 3)وزي   ي تجمعــي آن اســت کــه آراي

ي تجمعـي  دهيم کـه آرايـه  در اينجا نشان مي. است  (17 16 13 10 7 6 3)
تواننـد دو    نزديک هـستند و مـي       تايي به هم   ۱۷ تايي و    ۱۲دستگاه ماهور   

براي اين کار کافي است اين . تعريف مختلف از يک دستگاه موسيقي باشند   
در ايـن   . نرمـال کنـيم   ) ۱۷ و   ۱۲(دو آرايه را به نسبت بزرگترين عضوشان        

دهـد   ام آنها نشان مي    iآيند که عضو    ي جديد به دست مي    صورت دو آرايه  
. دارد) اکتاوبر حسب (ي فرکانسي اصله امين نت گام از نت پايه چه ف iکه 

   و(17/17  16/17  13/17  10/17  7/17  6/17  3/17)  يايـــن دو آرايـــه
 هستند که اعداد گوياي اعـضاي آنهـا   (12/12  11/12  9/12  7/12  5/12  4/12  2/12) 

جدول زيـر بعـضي از      .  نظير به نظير با هم برابرند      – با تقريب قابل قبول      –
-ايم، تفسير مـي ها را که براي تعريف دستگاه ماهور استفاده کرده      اين آرايه 

  .کند
 توانند براي تعريف گام ماهور به     تنهايي مي  به ۱هاي جدول   هر يک از آرايه   

ي بنـدي، آرايـه   در اين مقاله به طور قراردادي بـراي هـر تقـسيم           . کار روند 
-سطر اول که بيانگر فواصل فرکانسي دو نت متوالي گام هستند را برگزيده            

هـاي موسـيقي   هاي موسيقي ايراني و برخي از گام  دستگاه  ۲در شکل   . ايم
نـگ  سه سطري کـه در جـدول پرر  . کالسيک با همين الگو تعريف شده اند     

ي بعـد بـه صـورت    شده اند، معادل همان سه سطري هستند که در صفحه    
 ۲ها بر اسـاس شـکل       دقت در ترتيب فواصل دستگاه    . پررنگ ارائه شده اند   

  :سازدچند نکته را آشکار مي
به عبارت ديگـر    . شوندها از يکديگر مشتق مي     بعضي از دستگاه   ‐۱

کـادر  .  آرايـه اسـت    هاي مختلف يک  ي فواصل فرکانسي آنها جايگشت    آرايه
هـاي  دهـد کـه بـراي نمونـه دسـتگاه          نشان مـي   ۲انتخاب شده روي شکل     

در . شوندهمايون، اصفهان، بيداد و ايست دوم همايون از يکديگر مشتق مي 
 بـه  )3 3 1 3 1 4 2(ي موسيقي از دسـتگاه همـايون   واقع براي اينکه قطعه

در .  آن تغييـر يابـد  يتغييـر يابـد بايـد نـت پايـه      )1 4 2 3 3 1 3(اصفهان 
-گوينـد و جايگـشت    ها دستگاه مي  موسيقي ايراني به يکي از اين جايگشت      

ايـن امـر توجيـه      . گويندها يا آوازهايي از آن دستگاه مي      هاي ديگر را نغمه   
تر مانند دسـته    هاي علمي بنديمنطقي استواري ندارد و از اين رو در دسته        

در اين مقالـه هـم      . گوينداه مي ي آنها دستگ  بندي پروفسور فرهت، به همه    
 .بندي دوم در نظر گرفته شده استهمين دسته

ي هـا ماننـد مـاهور و راسـت پنجگـاه در همـه        بعضي از دستگاه   ‐۲
در اين نـوع مـوارد اخـتالف        . ها فواصل موسيقي يکساني دارند    بنديتقسيم

براي نمونه عاينقي وزيري در همين مورد خاص معتقد بـه           . نظر وجود دارد  
دانان در اينجا مالک    اما برخي ديگر از موسيقي    . ام اين دو دستگاه است    ادغ

هاي موسيقي ايراني را چيزي بـه غيـر از طيـف فرکانـسي              انفکاک دستگاه 
 .داننددانند و مثال اين دو دستگاه را از يکديگر متمايز ميمي

هـاي  ي اکتاو آرايـه   هاي فاصله بسته به تعداد تقسيم بندي     ): ۱(جدول  
معادل با ماهوردر   (براي تعريف گام ماژور کالسيک       توانگون را مي  گونا

  .به کار برد) موسيقي ايراني
  

توان به همـين سـبک   هاي موسيقي ملل ديگر را نيز مي    دستگاه ‐۳
هاي موسيقي عربي يا هندي را هم   در واقع اگر بخواهيم گام    . تعريف کرد 

آن را داريم، بايد بتوانـد   برنامه اي که قصد توليد      . به اين برنامه بيافزاييم   
يک فايل متني کـه     . ها بپذيرد ها را بر حسب همين رشته     تعريف دستگاه 

هر سطر آن يک آرايه و نام دستگاه را در بر داشته باشد براي مـا کـافي                  
هاي جديد کافي است به اين فايل متنـي چنـد           است و براي افزودن گام    

 ام آرايه نـشانگر   iعضو 
  چيست؟

  ي به کار رفته آرايه
  براي تعريف دستگاه ماهور

د 
ــ
حـ
 وا
ام
ــ
نـ

ي
ند
م ب
سي
تق

ل     
صـ
وا
 ف
داد

تع در 
او
کت
ک ا

ي
  

  ام   iي فرکانسي نت    فاصله
 i – 1نت (از نت بمتر گام 

  بر حسب اکتاو) ام
)

12
1,

12
2,

12
2,

12
2,

12
1,

12
2,

12
2(  

  ام   iي فرکانسي نت    فاصله
) نت صفرم (از نت پايه گام     
  بر حسب اکتاو

)
12
12,

12
11,

12
9,

12
7,

12
5,

12
4,

12
2(  

تاو
اک

  

۱  

  ام   iي فرکانسي نت    فاصله
 i – 1نت (از نت بمتر گام 

  بر حسب نيم پرده) ام
(2, 2, 1, 2, 2, 2, 1) 

  ام   iي فرکانسي نت    فاصله
) نت صفرم (از نت پايه گام     

  بر حسب نيم پرده
(2, 4, 5, 7, 9, 11, 12)  

ده 
 پر
يم
ن

)
۱۲/۱

تاو
 اک

(  

۱۲  

  ام   iي فرکانسي نت    فاصله
 i – 1نت (از نت بمتر گام 

   اکتاو۱۷/۱بر حسب ) ام
(3, 3, 1, 3, 3, 3, 1)  

  ام   iي فرکانسي نت    فاصله
) نت صفرم (از نت پايه گام     

   اکتاو۱۷/۱بر حسب 
(3, 6, 7, 10, 13, 16, 17)  

‐ ) 
۱۷/۱

تاو
 اک

(  

۱۷  

  ام   iي فرکانسي نت    فاصله
 i – 1نت (از نت بمتر گام 

  بر حسب ربع پرده) ام
(4, 4, 2, 4, 4, 4, 2) 

  ام   iي فرکانسي نت    فاصله
) نت صفرم (از نت پايه گام     

  بر حسب ربع پرده
(4, 6, 10, 14, 18, 22, 24)  

ده 
 پر
بع
ر

)
۲۴/۱

تاو
 اک

(  

۲۴  

  ام   iسي نت   ي فرکان فاصله
 i – 1نت (از نت بمتر گام 

  بر حسب کما) ام
(9, 9, 4, 9, 9, 9, 4)  

  ام   iي فرکانسي نت    فاصله
) نت صفرم (از نت پايه گام     
  بر حسب کما

(9, 18, 22, 31, 40, 49, 
53)  

ما 
ک

)
۵۳/۱

تاو
 اک

(  

۵۳  
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. گاه اختـصاص دهـيم    سطر اضافه کنيم و هر سطر را به تعريف يک دست          
هاي ايراني را بـر ايـن اسـاس    در اينجا فهرست دقيقي از تعاريف دستگاه  

- استوارند اما پاره   [3]هش فرهت   اين تعاريف بر مبناي پژو    . ايمارائه داده 
براي هر يـک از     . اي از اصالحات شهودي نيز در آنها صورت گرفته است         

 قـسمت   ۶۰ و   ۵۳،  ۱۷ ،۱۲ها در تعاريفي جداگانـه اکتـاو را بـه           دستگاه
 بـراي انطبـاق بـا فواصـل موسـيقي        دار*هاي دستگاه. ايمبخش نموده

 :اندشده کالسيک تعديل
  

(2 2 1 2 2 2 1) 12 Part Mahur, Rast, 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 

 

. هاي موسيقي ايراني به پايـان بـرديم       عريف دقيق دستگاه  بند نخست را با ت    
در ادامه نشان خواهيم داد که چگونه از سـيگنال صـوتي ورودي آرايـه اي                

کنـيم و چگونـه بـا تـک تـک        عددي فواصل فرکانسي اش را استخراج مـي       
ترين آرايـه بـه عنـوان       نماييم تا نزديک  ي قبل مقايسه مي   سطرهاي صفحه 

  .وجي نرم افزار معرفي شوددستگاه موسيقي در خر
  

  الگوريتم تشخيص دستگاه موسيقي‐۲
افزار ما از چه جنسي بايد      کنيم که ورودي و خروجي نرم     نخست تعيين مي  

باشند و سپس الگوريتم رسيدن به خروجـي بـر مبنـاي ورودي را تـشريح                
  :کنيممي
افزار ما بايـد يـک سـيگنال صـوتي را دريافـت کنـد و عنـوان دسـتگاه                  نرم
ي ورودي در آن ساخته شده است را در خروجي تحويل           سيقي که قطعه  مو
اي بـراي    اما پيش از هر چيز الزم است تأکيد کنيم که هـر موسـيقي              .دهد

در واقع از جهاتي کـه ذکـر خواهـد شـد،       . تشخيص دستگاه مناسب نيست   
  :آهنگ ورودي بايد يک موسيقي ساده باشد

را كه سازهاي همراه    حاصل تك نوازي باشد و نه گروه نوازي، چ         .۱
هـاي  برند و تـشخيص نـت     هاي موجود در سيگنال را باال مي      تنوع فركانس 

  .كنندتونيك و شاهد را دشوار مي
  اي داشته باشـد،   هاي ساده صداي ساز در آن ترجيحا هارمونيك      .۲

شـود كـه    تـر باعـث مـي     تـر و پيچيـده    هاي بيش چرا كه داشتن هارمونيك   
هاي اصلي نتي ديگر بـه اشـتباه        هارمونيكهاي فرعي يك نت با      هارمونيك

بـا   فلـوت پيكولـو      گرفته شود، از اين رو است كه در اين مورد سازي چون           
تـر از سـازي     طيف نزديك به سينوسي ساده براي اين امـر بـسيار مناسـب            

 .كندبا دست كم ده هارمونيك قوي عمل ميساكسيفون چون 
رهيـز شـود،    اي به طور جـدي پ     در آن از همراهي سازهاي كوبه      .۳

دهند و در واقـع بـا       ها را پوشش مي   چرا كه سازهاي كوبه اي تمام فركانس        
حضور چنين سازهايي طيف فركانسي ما از حـالتي شـسته و رفتـه خـارج                

 .شوندهاي آن زير برف گم ميشده و قله
در طي آن نتي خـارج زده نـشود، زيـرا در ايـن صـورت طيـف                   .۴

هاي اصلي شناخته   كند كه از قله   ا مي كننده اي پيد  هاي گمراه فركانسي قله 
 .شوندنمي
ي بين دو  جاروي پيوسته (ي اصلي از گليساندو     در نواختن قطعه   .۵

ي هايي كـه خـارج از فواصـل تعريـف شـده           نت(هاي عرضي   ، نت )فركانس
 .پرهيز شود) لرزش متناوب فركانسي(و ويبراسيون ) دستگاه هستند
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 : الگوريتم کلي تشخيص دستگاه‐۱‐۲
-اينجا مراحل کلي تشخيص دستگاه موسيقي را بـه اختـصار ذکـر مـي              در  
 ساده، الگـوريتم زيـر      يک موسيقي با فرض در دست داشتن سيگنال       . کنيم
 :دتواند دستگاه موسيقي سيگنال ورودي را تشخيص دهمي
و بـه دسـت آوردن طيـف         موسـيقي    ي سيگنال قطعه  بار کردن  .۱

 )FFT(فرکانسي 
 ي فرکانسي يک اکتاوهنگاشتن طيف فرکانسي به باز .۲
هاي طيف ي فواصل فرکانسي، بر اساس فواصل قله     ساختن آرايه  .۳

  حاصل
بانـک  هـاي   آرايـه  حاصـل بـا      ي نرمـاليزه شـده    يآرايـه تطبيق   .۴

هـا بـه    تـرين انتخـاب   به دسـت آوردن نزديـک     ها،  اطالعاتي تعريف دستگاه  
 عنـوان   هاي بدست آمده بـه    آرايهمعرفي عناوين متناظر با      و   ترتيب اولويت 

 .دستگاه موسيقي که قطعه در آن مايه ساخته شده است
در . انــد نــشان داده شــده۳ايــن چهــار مرحلــه در بلــوک ديــاگرام شــکل 

هاي به کـار رفتـه در       ها و ايده  سازي روال هاي آتي به ترتيب پياده    زيربخش
توجه داشته باشيد که دو بند نخست تواما        . اين مراحل را شرح خواهيم داد     

  . با بند نخست هستندمتناظر
 

 
  

  هاي موسيقي بلوک دياگرام تشخيص دستگاه):۳ (شکل

 
 DFT بازخواني سيگنال و محاسبه ‐۲‐۲

از طريق  ايم اين کار را       سازي اين روش نوشته   در نرم افزاري که براي پياده     
 Standard Waveاز نـوع  هـاي اسـتاندارد مـوجي صـوتي     بـازخواني قالـب  

Format  مراجعـه   [1]براي آشنايي با ايـن قالـب صـوتي بـه            . ماي انجام داده 
. پس از بازخواني سيگنال بايد طيف فرکانسي آن را به دسـت آوريـم    . کنيد

ي موسـيقي   اين طيف با به دست دادن فرکانس هاي پرکاربردتر در قطعـه           
ي فوريـه، تبـديل     بـر اسـاس نظريـه     . کنـد به تشخيص دستگاه کمک مـي     

 :ه اين صورت تعريف نمودتوان بي فوريه را ميگسسته
كه ايگونه باشد به  Tي تناوب    تابعي گسسته و پريوديك با دوره      x(n.t0)اگر  

x(n.t+T) = x(n.t)  ي آن تـابعي پريوديـك و گسـسته     ، تابع تبـديل فوريـه
  : كهايگونه خواهد بود، بهFي تناوب  با دورهX(k.f) = X(k.f+F)چون 

  
  

)۳(   
  
)۴(  

  

 بدين منظـور بـه   Fast Fourier Transform يا FFTهاي موسوم به روش
ميـزان  هـاي تقـسيم و غلبـه        اعمـال روش  ها بـا    در اين روش   .وجود آمدند 

. يابـد کاهش مي) n.Log nبه  n2ي از مرتبه(زيادي بسيار محاسبات، تا حد 
 بهـره   FFT سازي الگوريتم ارائه شده در اين مقالـه از الگـوريتم          براي پياده 

  . ايمگرفته
  

 ها نگاشت طيف فرکانسي به يک اکتاو و يافتن قله‐۳‐۲
 کـه انتهـاي بـازه دو        ايي فرکانسي همانطور که گفتيم در موسيقي به بازه      

ضـرب يـا تقـسيم کـردن        با   .گوييمش است اکتاو مي   ابرابر فرکانس ابتداي  
. رويـم تـر مـي   يينفرکانس يک نت ما به نت همنام در اکتاوهاي باالتر يا پا           

-همان نت بلکه   دهد،تغيير نمي را  هاي ما   نتنام   در اکتاوها    جايياين جابه 
در . شـوند تـر نواختـه مـي     در اکتاوهاي باالتر يـا پـايين      ) هابا همان نام  (ها  

فرآيند تشخيص دستگاه براي ما مهم نيست که نتي با نام خاص در کـدام               
 مستقل از اکتاوي کـه در آن        نتن است و نام آن      نواخته شد اکتاو در حال    

   .بوده مورد توجه است
  

  
   جداسازي طيف فرکانس به اکتاوهاي متمايز):۴(شکل 

 
 اسـت   F/2 تـا    ۰دانيم که طيف فرکانسي مـا از        ي نايکويست مي  بنابر قضيه 
،  F/2 تـا  F/4هاي از طرفي بازه. باشدبرداري مي فرکانس نمونهFکه در آن 

F/8   تا F/4   هـاي روي    پيکـان  .ي يـک اکتـاو هـستند      ک محـدوده  هر ي ...  و
هاي همنام قطعه، در اکتاوهاي گوناگون اشـاره       به نت  ۴هاي روي شکل    قله
ها يک بار به حساب آينـد و        ي مربوط به اين نت    براي اين که قله   . کنندمي

ي هر يک از    ، نمودار طيف فرکانسي را در بازه      تر صورت گيرد  مقايسه آسان 
 ۴ي فرکانسي شـکل  که خارج از محدوده ( F تاF/2ي وي بازهاين اکتاوها ر

با ايـن  . کنيمنگاريم و نمودارهاي حاصل را با هم جمع جبري مي        مي )است
  .يابدهاي طيف ما کاهش ميافتاده و از شمار قلهها روي هم کار قله

t
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  روي يک اکتاو۴ نگاشت اکتاوهاي شکل ):۵(شکل 

شـود کـه    حاصـل مـي  ۵ شکل نمودار، ۴ل نگاشت اکتاوهاي مختلف شک با  
 اعدادي که در اين شکل      .هاي آن هستند  هاي نواخته شده در قطعه قله     نت

. ي مربوط به قله هـستند     ي حدودي نمونه  اند، شماره ها قرار گرفته  روي قله 
ي نايکويـست نيمـي از تعـداد کـل          بر اساس قـضيه   ) ۶۵۵۳۵(آخرين عدد   

 ۵دقت داشته باشيد کـه نمـودار شـکل          . ي فرکانس است  ها در حوزه  نمونه
 ۵مثال نيمه سمت راست شـکل       (تنها مربوط به يک اکتاو      ) بعد از نگاشت  (

مـدرج  ) ۶۵۵۳۵ تـا  ۰در ايـن مثـال    (F/4 تا  ۰و اگر ما آن را از ) باشدمي
 تــا ۶۵۵۳۶در اينجــا  (F/4 تــا F/2بنــدي در واقــع ايــم، ايــن درجــهکــرده

  .بوده است) ۱۳۱۰۷۱
  

  هاي فواصل فرکانسي بر اساس قله آرايه ساختن‐۴‐۲

 و مقايـسه    نگاشت اکتاوهـا  در اين قسمت با توجه با نمودار بدست آمده از           
-آن با بانک اطالعاتي که در اختيار داريم دستگاه موسيقي را تشخيص مي            

  : کار به شرح زير است مراحل.دهيم
نتهايي اسـت   گر فرکانس   هايي وجود دارد که بيان    در نمودار بخش قبل قله    

اند و همان نتهاي اصلي هستند کـه بـه          ها نواخته شده  که بيش از بقيه نت    
گر نتي ست که بـيش از بقيـه         همچنين بلندترين قله نشان    .آنها نياز داريم  

در ايـن   .باشـد مـي ) تونيـک (نواخته شده و در اکثر مواقع همان نـت پايـه            
از روي نمـودار    ) ۵ماننـد اعـداد شـکل       (هاي مربوطـه را     مرحله ما فرکانس  

کنـيم کـه نـت      کنيم و همچنـين تعيـين مـي       خوانده و به برنامه اعالم  مي      
   .باشدتونيک کدام يک از اين اعداد مي

هـاي مـا کـه از    به ترتيب صعودي فرکـانس قلـه    Fiي  فرض کنيم آرايه‐۱
بر اساس درجه بنـدي کـه انجـام داده          . طيف اکتاو خوانده شده است باشد     

 خوانده شده اند، در F/2 و  0 از روي نمودار مدرج شده بين ايم، اين اعداد
.  مدرج بوده اسـت  F/2 تا F/4 در واقع از ۵ي اکتاو شکل حالي که محدوده

  .هاي طيف اکتاو ما خواهد بوددقيقا فرکانس قله F/2+Fiپس عبارت 

  )ترين نت اکتاومـان فرکانس بم (F/2 حال اگر نسبت اين فرکانس را به ‐۲
 ي لگاريتم بگيـريم، آرايـه     ۲ي  آ از آن درپايه   ‐۲نيم و مانند فرمول     بخش ک 
دهد که نـت مربـوط    که نشان مي  بين صفر و يک حاصل ميشود      Oiعددي  
  :بر حسب اکتاو چه فاصله اي دارد) F/2(ترين نت  از بم Fiي به قله

  

)۴(  

2

2
2 F

FF

LogO
i

i

+
=

  

   نـشان دهـيم،  τيه اسـت را بـا   اي که مربوط به نت پاي قله اگر شماره‐۳
ها را نسبت به تونيک و بـر        ي فرکانسي هر يک از قله      فاصله  Oi-Oτي  آرايه

تر يا خـود نـت      هاي بم فقط اين فاصله براي نت    . دهدحسب اکتاو نشان مي   
توان آن را با عدد يک جمع کـرد         شود که مي   منفي مي  i≤τپايه از نت پايه     

).  باالتر را نسبت به نت پايه در نظر گرفـت          ي نت همنام اکتاو   يعني فاصله (
آيد که معرف به دست مي  Miي ي زير رشتهدر اين صورت بر اساس قاعده

 ۰ي اعداد آن بين      ام از تونيک بر حسب اکتاو است و همه         iي  ي قله فاصله
  : هستند۱و 

  i > τ  ; Oi - Oτ 
)۵(         Mi =  

  i ≤ τ ;         ۱ +Oi - Oτ 
 

ي تجمعي فواصـل    ي آرايه سازي اين رشته چيزي مانند رشته     از مرتب   ‐۴
  .آيدبه دست مي) ۱چيزي مانند سطر دوم جدول (دستگاه بر حسب اکتاو 

 را در نظـر     ۵دوباره شکل   : تواند راهگشا باشد  يک مثال عددي در اينجا مي     
، ۲۹۵۰۰،  ۱۸۰۵۰،  ۹۷۴۰،  ۵۶۰۰(در اينجـا بـه ترتيـب اعـداد          . گيريممي

ها در  ي مربوط به قله   ي نمونه به عنوان شماره  ) ۶۱۲۰۰،  ۴۷۳۰۰،  ۴۲۰۰۰
 است که در شـکل بـا رنـگ         ۶۵۵۳۶ هم همان    F/2فرکانس  . دست هستند 

  )۶F(ام ي شـش کنيم که قلـه ديگري نشان داده شده است و نيز فرض مي
گيـريم  معموال به اين منظور قله اي را در نظر مي         (مربوط به نت پايه است      

 اکنـون بـا توجـه بـه اينکـه     ).  يا سطح زير منحني بيشتري داردکه انرژي

۶۵۵۳۶ F/2 = ۶ و I =  ي ي فواصـل فرکانـسي قطعـه   خـواهيم آرايـه  مـي
 Miي   مقادير زير براي آرايـه     ۵بر اساس فرمول    .  را به دست آوريم    موسيقي

هـاي  ي فواصـل فرکانـسي نـت      سازي آن آرايه  آيد که از مرتب   به دست مي  
ي ورودي نسبت به نـت پايـه و بـر حـسب اکتـاو بـه         ر قطعه نواخته شده د  

  :آيددست مي
  

M۱ = O۱ ‐ O۶ ۱+  = ۳۳۴۴/۰   O۱ = ۱۱۸۲/۰   F۱=۵۶۰۰ 
M۲ = O۲ ‐ O۶ ۱+  = ۴۱۶۱/۰   O۲ = ۱۹۹۹/۰   F۲ = ۹۷۴۰ 
M۳ = O۳ ‐ O۶ ۱+  = ۵۶۷۱/۰   O۳ = ۳۵۰۹/۰   F۳ = ۱۸۰۵۰ 
M۴ = O۴ ‐ O۶ ۱+  =  ۷۵۲۳/۰   O۴ = ۵۳۶۱/۰   F۴ =  ۲۹۵۰۰  
M۵ = O۵ ‐ O۶ ۱+  = ۹۳۰۶/۰   O۵ =  ۷۱۴۴/۰   F۵ = ۴۲۰۰۰ 
M۶ = O۶ ‐ O۶ ۱+  =  ۱   O۶ = ۷۸۳۸/۰   F۶ =  ۴۷۳۰۰  
M۷ = O۷ ‐ O۶ =  ۱۶۷۶/۰   O۷ = ۹۵۱۴/۰   F۷ =  ۶۱۲۰۰  
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 هاآمده با بانک دستگاهدست  مقايسه آرايه به‐۵‐۲
-يشين را تک به تک با رشته   ي به دست آمده در بند پ      آرايهدر اين قسمت    
-يمـ  مقايسه کرده و بهترين نتيجه را گزارش         هادستگاهي  هاي بانک داده  

هاي مختلف اسـت و بـراي هـر          دستگاه يبانک ما در واقع شناسنامه    . کنيم
کند که بيانگر فاصله نتهاي موجود در       دستگاه يک رشته عددي معرفي مي     

-جموع اين فواصل تعـداد تقـسيم       و م  باشدمي) تونيک(دستگاه تا نت پايه     
  . هاي اکتاو استبندي

براي مقايسه نخست بايد تعريف دستگاه را به صورت تجمعي و بـر حـسب               
 کـه در بخـش   Mي خـواهيم آرايـه   مثال فرض کنيد مي .اکتاو تغيير دهيم

مثال آرايه فواصل (ها پيشين به دست آمد را با يکي از خطوط بانک دستگاه  
ي براي اين کار نخست بايد آرايه     . مقايسه کنيم ) قسمتي ۱۲دستگاه ماهور   

تعـداد  (بانک را به صورت تجمعي بنويـسيم و سـپس بـه مجمـوع فواصـل         
  ):هاي اکتاو بخش کنيمبنديتقسيم

  

)
12
12,

12
11,

12
9,

12
7,

12
5,

12
4,

12
2()12,111,9,7,4,4,2()1,2,2,2,1,2,2( →→  

  

بـراي ايـن کـار از نمـايش         . ي اخير، مقايسه کنيم    را با آرايه   Mاکنون بايد   
 :کنيماده مياعشاري اين آرايه استف

  
        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) 

ي ا اول رشـته   يآرايـه : کنيم که اين دو آرايه از کجا آمـده انـد          يادآوري مي 
-هاي نرمـاليزه  ورديم و سري دوم رشته    هاي نمودار بدست آ   ست که از قله   ا

 اين دو رشته هر کدام از اعـداد رشـته   يبراي مقايسه .ي بانک هستند  شده
اول را با اعداد هر رشته از بانک مقايسه ميکنيم و کوچکترين فاصـله را در                

 اول بـا يکـي از   يوقتي تمام اعداد رشته .رسانيمنظر گرفته به توان دو مي
بـر   ،هايي که بدست آورديـم     مجموع توان دوم   ،سه شد هاي بانک مقاي  رشته

کنـيم و فرمـولي     بخش مي ) Mتعداد اعضاي   (هاي به دست آمده     تعداد قله 
آوريم که تفاوت آن با واريانس تنهـا در ايـن           مشابه با واريانس به دست مي     

همين کار . شودي اعضاي دو آرايه نظير به نظير انجام نمي      است که مقايسه  
در انتهـا بـه تعـداد       .هاي موجود در بانک انجام ميـدهيم      م رشته را براي تما  

هاي موجود در بانک اعدادي خـواهيم داشـت کـه کـوچکترين شـان               رشته
 بـا توجـه بـه       باشـد کـه   مربوط رشته عددي  است  که نماد دستگاهي مي         

  . است قطعه در آن نواخته شدهتشخيص سيستم،
چون ممکن اسـت مـا در       . وددليلي ندارد که مقايسه نظير به نظير انجام ش        

از طرفي ممکـن اسـت تعـداد اعـضاي          . ها اشتباه کرده باشيم   تشخيص قله 
تعداد  (Mبا شمار اعضاي    ) تعداد فواصل تعريف دستگاه مربوطه     (Bي  آرايه
چنان که ديديد بهتر آن ديديم که هر يـک          . هماهنگي نداشته باشد  ) هاقله

 بسنجيم و مجذور تفاضل آن      B ترين گزينه در   را با نزديک   Mهاي  از رشته 

به زبان دقيق در نهايـت مقـدار        . دو را به عنوان مالک انحراف به کار ببريم        
σ2شودي زير محاسبه مي کميتي شبيه به واريانس است که از رابطه:  

  

)۶(  
2

1

2

2
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n

BM
n

i
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=

−
=σ  

  

در صـورتي کـه   . اسـت    Miبه  Bترين عنصر از انديس نزديک  kiکه در آن 
ي اي از آرايه درايه  Bki( است i  همان kiايسه نظير به نظير انجام شود، مق
B     است که به Mi    هاي  از ديگر درايهB همچنـين در ايـن      .)تر است  نزديک 

 σروشن است کـه هـر چـه    . باشد ميMي  نيز تعداد اعضاي آرايه    nفرمول  
ي طعـه  انطبـاق بيـشتري بـا ق   Bي تر باشد دستگاه مربوط به آرايـه  کوچک

 .موسيقي ورودي دارد
  

  نتيجه
 کـه از    ايـم  نگاشـته  پردازندهبر مبناي الگوريتم ارائه شده نرم افزاري به نام          

 قابـل دريافـت و تـست     http:// cs.sharif.edu/~nima/pardazandeنشاني 
هـاي ايرانـي معرفـي      ي اين نرم افزار عالوه بـر دسـتگاه        در بانک داده  . است

اه مورد استفاده در موسيقي ملل ديگر نيـز درج     دستگ ۱۰۰۰شده، بيش از    
براي چندان که گفتيم    . [4]اند   دريافت شده  Scalaي  شده که همه از پروژه    

صوت ورودي بايد سيگنالي ساده     تر بهتر است که     دريافت پاسخ هاي دقيق   
اين نرم افزار همچنـين مجهـز بـه کارگـاه           . پيرايه باشد و تا جاي امکان بي    

 در  .شـود  بوده و دريافت آن به عالقه منـدان توصـيه مـي            پردازش موج نيز  
اي کـه از     قطعـه  ۱۱۰افزار گرفته شد از تعداد      آخرين آزموني که از اين نرم     

آوري شـده   هـاي گونـاگون جمـع     ها و مقام  رديف موسقي ايراني در دستگاه    
 بـه   يجهين نت يپاسخ درست را به عنوان بهتر      قطعه   ۷۳ يبرابود، نرم افزار    

هـا بـسيار    در موارد اشتباه تعاريف رياضي دستگاه     . مده گزارش کرد  دست آ 
به هم نزديک بودند يا تعريف دقيق آنهـا از نظـر موسـيقيدانان نيـز محـل                  

  .اختالف بود
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