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ABSTRACT 

 In this research the neural network was adopted to classified the gender of the 

spoken, by creating the two dimension matrix from the parameters of the spoken speech 

signal which normal was snigle dimension array. 
         The porpose algorithm in this research divided in two stage :- 

        In the first stage the seven moment were calculated for a set of spoken signal of 

50 persons , to be followed creating database depend on the seven moments .This 

database will be used to find the threshould value for both genders (male/female) which 

will be trained  by neural network to classify any  input tothe network. 

In the second stage , speech  of any spoken will be selected and the same feature 

will be extracted , as in the first stage  , to be used as input to the neural network which 

was traind previously for gender recognition.  
Back propagation neural network was achieved for recognition. The result of the 

applied algorithem on 10 spoken passed on 8 of them and 2 of them was failed . 
Keywords: neural network, Back propagation network. 
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كوسيلة تصنيف لتحديد جنن  المنتملم ثينث ينتم  نناو مصن وفة تم في هذا البحث اعتماد الشبكات العصبية 
ثنائية من معامالت إشارة صوت المتملم ) التي عادة تمنو  علنش شنكل مصن وفة يثادحنة  ثينث تلنمنر الةوار مينة 

 المعتمدة في البحث علش مرثلتين :
ارة المنالم لممموعنة األولش ثساب العزوم السنبعة للمصن وفة الانائينة الحاوينة علنش عناصنر إشن في يلمرثله 

متملم والتي يتم بعدها  ناو قاعدة  يانات حستةلص منها ثد عتبنة ل تتني النذكور وثننام ت معتمندة علنش  50تزيد علش 
 العزوم السبعة إلشارة المالم لمل متملم ألجل تدريب شبكة عصبية علش إمكانية تحديد ثد العتبة ألي إدخال.  

يهننا اختبننار صننوت مننتملم نسننتةلص منننه ن نن  الصنن ات المعتمنندة فنني  ننناو يمننا المرثلننة الاانيننة والتنني يننتم ف 
 قاعدة البيانات ليتم بعدها إدخالها علش الشبكة العصبية المدربة مسبقا لتحديد جن  المتملم .

متملمنين تميينز كامنل لامانينة  10تم اعتماد شبكة االنتشار العكسي ألجل التمييز ثيث يعطنر النتنائا المطبقنة علنش 
 ويخ قر الةوار مية علش عينتين فقط.منهم 

 الملمات الم تاثية: الشبكة العصبية، الشبكة ذات االنتشار العكسي.
 

 المقدمة  1- 
 

المتملم لها تطبيقات كاينرة. ثينث إ  إشنارة  جن إ  تحليل العالقة  ين السمات الصوتية، السمعية للمالم و 
فهني تعطني للمسنتمك فمنرة  التي يتم نقلها علش لسنا  المنتملم ، المالم تحوي الماير من المعلومات فلال عن الرسالة

عن جن  المتملم، باإلضافة إلش ثالته العاطفية. إ  اختالف نمط المالم  ين اإلنام والنذكور حنيتي منن االختالفنات 
ئص   إلشنارة المنالم. فمنناال، فني ثالنة اإلنننام فني  الةصننا(paralinquistic فني الةصنائص الليويننة واينر الليوينة

 الليوية تتمال في وجود الترددات العالية، علش العك  من ذلك بالنسبة للذكور.
كما ي  التيييرات ال سلمية تؤثر علش صوت المتملم ، ثيث تمر الحنمرة بعملية نلوج التي تبدي في وقر 

البلننو، ، ومننك  مبكننر مننن العمننر وتسننتمر بننالتيييرات خننالل الحينناة .ثيننث إ  يكاننر التيييننرات إثننارة تحنندم خننالل  سننن
مرور الوقر في  الاريف الحنمرة تبدي بالتمل   وتصبح متصلبة يكار بقليل.كما ي  الم اصل التي تسنمح  لحركنة 

 الطيات الصوتية ثالثية األبعاد تصبح يصلب وثمم عللة الطيات الصوتية حقل.
ماننل المننن ، الننو  ، الصننحة،  كننذلك تتلننمن العوامننل المتعلقننة بننالمتملم الةصننائص الطبيعيننة )تشننريحية و فسننلمية 

التدخين، الحالة ال سلمية. فماال في ثالة المن  ثيث إ  معظم الةصائص الصوتية تةتلف  ين المنسنين النبع  
  األطننول قلننيال كمعنندل فنني vocal tractبسننبب اختالفننات تشننريحية ماننل ثمننم الحنمننرة األكبننر والمنطقننة الصننوتية )

 من الذكور. % يقصر15وتية في ثالة اإلنام هي ثالة الذكور.ثيث ا  ثمم المنطقة الص
 

 العزوم السبعة 2-  
 

تعتبننر طريقننة العننزوم مننن يوائننل الطننرت التنني اعتمنندت فنني تمييننز الحننروف البصننرية وال الننر تعتمنند مننن قبننل 
ن الن   راممينات تميينز الحنروف البصنرية الالتينينة خاصنة الممهنزة منهنا منك يجهنزة الماسنح اللنوئي والتني تعتمند مبندي 

(off- Line)  ويعننزس سننبب اسننتةدامها إلننش ثباتهننا ضنند التنندوير خاصننة عننندما حقننوم جهننا  الماسننح اللننوئي بعمليننة
مسننح الصننورة )والتنني تحتننوي علننش المتابننة  مائلننة عننن األفننج بالنسننبة لمنناميرا جهننا  الماسننح ،  طريقننة العننزوم الاا تننة 

التزثينننف وتيينننر الم ينننا   تتنننيثر عنننند الننندورا  و التعتبنننر العنننزوم السنننبعة هننني عوامنننل ثا تنننة ألي صنننورة ال تتيينننر و 
(Rotating / translating and scaling .  
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التميينز باسنتةدام شنبكة االنتشنار العكسني  السنبعة لمصن وفة إشنارة المنالم عنزومالتم في هنذا البحنث اعتمناد  
 . وقند تمنر Flusser,2000العصبية. لقد يصبحر العزوم وسيلة لتصنيف األشنياو خنالل الاالثنين سننة المنصنرمة)

 االست ادة من العزوم ووظائف العزوم كنمط في عدد من التطبيقات لتحقيج تمييز ثا ر للصورة ذات البعدين.
تنم االعتمناد علنش إدخنال ثوا نر عزميننة باالسنتناد علنش طنرت الاوا نر المبرينة وباسنتةدام ربنط ايننر  1962مننذ العنام 

إنها عزوم هندسية ، وقد تم اشنتقات ممموعنة منن العنزوم الاا تنة التني لهنا خطي من العزوم المنتظمة حشار لها علش 
خاصننية مراننوب فنني كونهننا ثا تننة تحننر التزثيننف للصننورة والتقينني  والنندورا . وا  هننذا النننو  مننن العننزوم يالئننم بشننكل 

 بسبب خاصيتها الاا تة ضد التزثيف والتقيي  والدورا .يساليب التمييز مةتلف  يفلل
 :[Gonzales and Wintz,1987] كما يلي pq المركزية الم يسة  ن  وتعرف العزوم

dxdy)y,x(fyxm qp

pq  


−



−

=      …(1) 

p, q = 0,1,2,...                                                                                                                                  
 ثيث               
Y,X       . حماال  اإلثداثيات السيني والصادي للوثدة الصورية علش التوالي 
p,q         . حماال  مرتبة العزم المنتظم 

f(x,y)     [. في الصور الانائية تمال قيمة دالة شدة إضاوة الصورة ]وتمو  قيمتها ص ر يو واثد 
 xوy       حماال  المراكز ال ياسية للصورة باتماه محور x  وy . 
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 ثينث  
 =1/2(p + q) + 1       …(5) 

p + q = 2,3,... 

 ما يلي:من العزم الااني والاالث تعطش ب invariant momentحمكن اشتقات سبعة عزوم اير متييرة 
1 = η20 + η02        …(6) 

2 = (η20 − η02)
2 + 4 η11

2      …(7) 

3 = (η30 − 3η12)
2 + (3η21 − η03)

2     …(8) 
4 = ( η30 + η12)

2 + (η21 + η03)
2     …(9) 

5 = (η30 − 3η12) (η30 + η12) [(η30 + η12)
2 −3(η21+ η03)

2], 

      + (3η21− η03) (η21+ η03) [3(η30 + η12)
2 − (η21+ η03)

2]   …(10) 

6 = (η20 − η02) [(η30+ η12)
2 − ( η21+ η03)

2],  

      + 4η11(η30 + η12) ( η21 + η03)      …(11) 

7 = (3η21 − η03) (η30 + η12) [(η30 + η12)
2  − 3(η21+ η03)

2  ], 

      + (3η12 − η30) (η21+ η03) [3(η30 + η12)
2 − (η21 + η03)

2]  …(12) 
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وتيينر  Rotation والندورا   translation  إ  هنذه العنزوم اينر متيينرة بالنسنبة للتزثينف Hu  1962لقند  نرهن) 
 .] 2001البدراني  [ Scalingالم يا  

 

 الشبكات العصبية: -3 
 

لتحقينج يداو حشنبه    (Artificial neural networks ANN)طنورت الشنبكات العصنبية االصنطنا ية  
تتمينز الةالحنا العصنبية بسنرعتها إذ محاولة محاكناة فعالينات الندما،  عن طريجنسا  في ثل بع  المشاكل يداو اإل

في معالمة البيانات وقندرتها علنش النتعلم والتعامنل منك ينمناا  ياننات خاطتنة ممنا جعلهنا مناسنبة لماينر منن الممناالت 
 Rao, V.B. and]وتميينز الصنوت والصنورةخال  ،تميينز األنمناامنهنا التطبي ية مال تن يذ بع  المسائل المعقدة 

Rao,H.V. ,1993] وتقسنم معالمنة البياننات والمعلومنات فني الشنبكات العصنبية إلنش طنورين يساسنيين ، [Abod 

L.K., 1998] :- 
 

  Artificial Neural Networks Training  طور تدريب الشبكات العصبية االصطناعية   -4
 

.  (weight)صننبية عننندما تنننتا  يانننات جدينندة فنني الشننبكة نتيمنة تييننر الننو   النتعلم طننور فنني الشننبكات الع
الشنبكة تنندرب علننش التطبيننج المعطنش يي علننش ممموعننة االدخنناالت إلنتنناج اإلخنراج المطلننوب والتنندريب ينمننز بشننكل 

 .[Lippmann R.P., 1987]متسلسل علش متمه اإلدخال عندما تتيير األو ا  للشبكة وفقًا لقوانين محددة 
خالل التدريب تقترب يو ا  الشبكة تدريميًا من ال يم الماالية ويعمل اإلدخال علش إظهار اإلخراج المطلوب ، ويكو  

 .[Rao, V.B. and Rao,H.V. ,1993]التدريب في الشبكات العصبية االصطنا ية بإشراف يو  دو  إشراف 
  (Unsupervised Training )التدريب بدون أشراف  -5
 

معننناه ي  الشننبكة تمتلننك بعنن  المعلومننات خننالل و  التنندريب الطننور األول فنني الشننبكات العصننبية حماننل هننذا
ننناتا اإلخننراج )بمعنننش يخننر ال يوجنند إخننراج  دخنناالت واألو ا  فقننط ولنني  لهننا معرفننة عنننالالتنندريب يي ينهننا تمتلننك ا
تتنننيلف  كنننوهين ويخنننرين التننندريب منننن قبنننل العنننالماكتشنننف هنننذا . [Chitra,S.P., 1993] منتةنننب  ألجنننل المقارننننة

حطبنج إذ  ممموعة التدريب من متمه اإلدخال وخوار مية التدريب لتييير يو ا  الشبكة إلنتاج متمه اإلخراج الاا ر ،
 .[Lippmann R.P., 1987 ] [Rao, V.B. and Rao,H.V., 1993] اإلخراج المحدد حماداإلدخال إل

 

 الشبكات العصبية وتمييز األنماط : -6
 

تستةدم الشبكات العصبية االصطنا ية في تمييز األنمناا ، ا  تميينز األنمناا هني العملينة التني تنتم علنش 
البيانننات للحصننول علننش معلومننات مرتبننة لتصنننيف هننذه البيانننات. تمييننز األنمنناا حسننتةدم لعنندة تطبيقننات ماننل تمييننز 

 مماالت ال ممال لحصرها.و  والمطبوعة وتمييز األصواتاألرقام وتمييز الحروف المكتوبة يدويا 
شراف والتي تعمنل  ندو  إشنراف طبقنة واثندة يو منن عندة طبقنات اسنتطاعر باالشبكات العصبية  نوعيها التي تعمل 

 .[AL_Yaseen  Sh,2000]وبنماح تطبيج مةتلف التصانيف ومسائل       التمييز
 

 :Back Propagation Neural Network BPNN الشبكة العصبية ذات  االنتشار العكسي  -7
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كنننل شنننبكة عصنننبية قننند تنننم تننندريبها باسنننتةدام خوار مينننة االنتشنننار العكسننني تننندعش بالشنننبكة العصنننبية ذات 
 . وتعتبنننر الشنننبكة العصنننبية ذات االنتشنننار العكسننني نمنننوذج منننيلوف جننندًا فننني الشنننبكات 1االنتشنننار العكسننني )الشنننكل 

عصنبية، والسنبب الرئيسني لهنذا هنو : ينهنا سنهلة التن ينذ، إذ العصبية. وهي األكانر اسنتةدامًا فني معمارينة الشنبكات ال
ي  الشننبكات المسننتةدمة لةوار ميننة االنتشننار العكسنني تننتعلم المةططننات المعقنندة المتعننددة األبعنناد بسننهولة يكاننر مننن 
اسننتةدامها للةوار ميننات األخننرس. والعدينند مننن التطبيقننات حمكننن ي  تشصننا، باسننتةدام شننبكة االنتشننار العكسنني ثيننث 

كو  لديها نموذج ألالب الشبكات العصبية المتعددة الطبقنات. ومنن ثنم حمكنننا القنول إ  يكانر طريقنة تندريب شنائعة ح
االستةدام في الشنبكات العصنبية المتعنددة الطبقنات هني خوار مينة االنتشنار العكسني، وقند تنم اختبارهنا  نمناح ألننوا  

باطنات للتيذحنة العكسنية، لمنن األخطناو تنشنر عكسنيًا للةلنف مةتل ة من المهام. وبالرام منن ي  الشنبكة ال تلنم  ارت
خنننالل عملينننة التننندريب. واألخطننناو فننني طبقنننة اإلخنننراج تحننندد قياسنننات األخطننناو فننني الطبقنننة المةفينننة، والتننني تسنننتةدم 
كانحيننا  لتعننديل يو ا  الننربط  ننين طبقننة اإلدخننال والطبقننة المةفيننة. كننل معالمننة تمننرار تلننم تعننديل مممننوعتين مننن 

علننش األقننل  ننين  وج مننن الطبقننات وتنندوير اإلخراجننات، وتسننتمر هننذه المعالمننة  إلننش ي  تقننك األخطنناو تحننر  األو ا 
 ,tolerance  [Wassermann, P.D,1989] [ Rao,V.B. and Raoمسننتوس  ت ننناوت مسنننموح بنننه 

H.V,1993]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح شبكة عصبية متعددة الطبقات1الشكل )
 

 :  BPNNية ذات االنتشار العكسي معمارية الشبكات العصب -8
 

تعتبر الشبكة العصبية ذات االنتشار العكسي هي نظام شنبكة  تيذحنة يمامينة وبصنورة تدرجينة، وتتنيلف منن 
طبقتننين يو يكاننر منننن الطبقننات لوثنندات المعالمنننة المترابطننة كليننًا منننك بعلننها )طبقننة اإلدخنننال ليسننر مننن ضنننمنها . 

عصبية يخرس في ن ن  الطبقنة )شنبكة ذات ارتبناا طبقني . بكلمنات يخنرس، كنل الةالحا العصبية ال ترتبط مك خالحا 
خليننة عصننبية فنني طبقننة اإلدخننال سننوف ترسننل إخراجهننا إلننش كننل خليننة فنني الطبقننة الوسننطش، وكننل خليننة فنني الطبقننة 

 .[Wassermann, P.D,1989]الوسنننننطش سنننننوف ترسنننننل إخراجهنننننا إلنننننش كنننننل خلينننننة فننننني طبقنننننة اإلخنننننراج 

[Chitra,S.P,1993]. 
الةالحا العصبية في الطبقة المةفية ربما حكو  مةتلف طبقًا إلش تعقيد المسيلة، وثمم معلومات اإلدخال. علش  عدد

يي ثال، لعدد  معطش من اإلدخاالت، إذا كانر الطبقة المةفية كبيرة جدًا، ربما ال حكو  من الممكنن تطنوير الننمط 
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تمو  صنييرة جندًا سنوف حكنو  تيثيرهنا قوينًا فني  ينادة عندد  القا ل لالستةدام . من جهة يخرس، الطبقة الوسطش التي
 .[Chitra,S.P,1993]المطلوبة لتدريب الشبكة   iterationsالتمرارات 

 

 الخوارزمية المعتمدة في البحث : -9
 

تننم اقتننراح خوار ميننة ألجننل اعتمنناد العننزوم السننبعة لمصنن وفة ثنائيننة ثاويننة علننش عناصننر إشننارة المننالم بعنند 
ج لةننز  إشننارة المننالم )ذو البعنند الواثنند داخل مصنن وفة ثنائيننة مربعننة.ثيث يننتم إدخننال العننزوم السننبعة إلننش يجننراو توافنن 

 شبكة عصبية وممكن تلةيصها بمرثلتين:
 

 المرحلة األولى:
 يتم العمل علش تدريب شبكة عصبية ألجل التمييز  ين فتتي الذكور واإلنام ثيث يتم اعتماد الشبكة العصنبية      
مننن خننالل تهيتننة منندخالت الشننبكة المتلننمنة العننزوم السننبعة للمصنن وفة الانائيننة  BPNN .نتشننار العكسننيذات اال

  .   fourier transformالحاوية علش عناصر إشارة المالم بصيية التردد)
 المرحلة الثانية:

 ... .اكتساب المالم من خالل إثدس وسائل اإلدخال المتوفرة )القطة ت ملف صوتي مةزو  سابقا1.  

 ثساب بعد المص وفة الانائية ألجل إدخال عناصر إشارة المالم إليها.2.  

  . spectrumثساب تحويل فورير للمص وفة الانائية ومن ثم اعتماد ال يمة المطلقة ) الطيف 3.  

 ثساب العزوم السبعة .4.  

 جل التمييز.أل اعتماد العزوم السبعة كإدخال لشبكة االنتشار العكسي المدربة سابقا5.  
 

   المةطط الصندوقي لسير عمليات المرثلة األولش للةوار مية المقترثة:2ويوضح الشكل )
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 ( المخطط الصندوقي لسير عمليات المرحلة األولى2الشكل )
   فيمال المةطط الصندوقي لسير عمليات المرثلة الاانية للةوار مية المقترثة:3إما الشكل )
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 الصندوقي لسير عمليات المرحلة الثانية ( المخطط3الشكل )

 :مناقشة النتائج -10
 

صننوت مننن  35مننن خننالل التطبيننج العملنني للةوار ميننة المقترثننة تننم تنندريب الشننبكة علننش عينننة تتمننو  مننن 
ثنننواني . و يثبتنننر تمنننارب  5صنننوت منننن اإلننننام قننناموا جمنننيعهم  نطنننج مقطنننك واثننند ل تنننرة  منينننة قننندرها  30النننذكور و

 التوصل إلش استقرارية عالية في التدريب مما دعم مرثلة التمييز عند اختبار صوت ممهول.التدريب للشبكة 
عند إجراو االختبار لعشرة يصوات مةتل ة قناموا  نطنج ذات المقطنك المعتمند فني التندريب ول تنات عمرينة مةتل نة     

 %.80مييز تقارب عينات ويخ قر في عينتين يي ي  نسبة الت 8تبين ي  الشبكة نمحر في تحديد جن 
 -وفيما يلي تطبيج مبسط إلشارة المالم:
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 ( يمثل إشارة الكالم4شكل )

 

   صيية لمص وفة مربعة إلشارة المالم ألجل اعتمادها في ثساب العزوم السبعة وتمو  كاآلتي: 4حعطي الشكل )
 مص وفة مربعة إلشارة المالم

 
 

 لتي تم ثسا ها من المص وفة المربعة إلشارة المالم هي:يما مص وفة العزوم السبعة ا
 

 
                      

يتم إدخال مص وفة العزوم السبعة السابقة كإدخال علش الشبكة العصبية ) االنتشنار العكسني  التني تنم تندريبها سنابقًا 
 ألجل تمييز جن  المتملم. 

    

 :األعمال المستقبلية -11
 

لةوار ميننة المقترثننة فنني إمكانيننة ثسنناب العالقننة  ننين جننن  المننتملم وعمننر المننتملم حمكننن توظيننف يفمننار ا
لتحدينند كايننر منننن العوامننل والمؤشنننرات علننش جهنننا  النطننج لنندس المنننتملم ، إضننافة إلنننش إمكانيننة االسنننت ادة مننن يفمنننار 

العصننبية يو اسننتةدام  الةوار ميننة المعتمنندة فنني البحننث بعنند تطويرهننا باعتمنناد الةوار ميننات المبينننة  نندالً  مننن الشننبكة
المنطج الملبب الذي منن المتوقنك ي  حقندم تميينز يفلنل بسنبب منا حمتلنك منن إمكانينة التوفينج فني النتنائا المتقاربنة 

 ذكر  للمتملمين.   /)يناش 
   

 المصادر
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