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  1391پاييز و زمستان -7 پياپيشمارة،  پژوهشي- علمي، دانشگاه فردوسي مشهد،هاي خراسان مجلة زبانشناسي و گويش
  

  )زبانشناسي دانشگاه شيرازهاي خارجي و  بخش زباندانشيار  (دكتر مهرزاد منصوري

  ها بر صفحه كليد رايانه  آنها جايگاههاي زبان فارسي و مناسبت نويسهبسامدبررسي 

  كيدهچ 

ـاربران ايرانـي در همـه                      نگارش متون فارسي به كمك رايانه يكي از رايج ترين اموري است كـه ك
ها متناسب  رسد كه نحوه قرار گرفتن كليدهاي صفحه كليد رايانه به نظر مي. سر و كار دارندسطوح با آن 

ـايي و تـشابه      ترتيب الف  ها در توزيع حروف بر صفحه كليد رايانه       .با ميزان كاربرد آنها تنظيم نشده باشد       ب
ـاي          . نظر قرار گرفته است   شكلي حروف بيشتر مد    اين پژوهش ضمن بررسي ميـزان بـسامدحروف الفب

 مناسبت قرار گـرفتن ايـن حـروف بـر           ،اي بيش از يك ميليون و دويست هزار نويسه         فارسي در پيكره  
رابطه معناداري بين ترتيب    دهد كه    اين پژوهش نشان مي   . صفحه كليدها را مورد بررسي قرار داده است       

در اين بررسي بسامد حروف به صورت سه رديف و          . ها وجود ندارد   الفبايي و رتبه بسامدي اين نويسه     
دهد كه    اين پژوهش نشان مي    .د تجزيه و تحليل قرار گرفته است      هر رديف به صورت يك نمودار مور      

ـيم نـشده اسـت و           ها متناسب    توزيع حروف الفباي فارسي بر صفحه كليد رايانه        با ميزان كاربرد آنها تنظ
ـار هـم قـرار                          ـاه نـسبتا يكـسان و كن برخي از حروف پر بسامد و برخي از حروف كم بسامد در جايگ

گذاري بـه   ها و بسامد انگشت  متناسب با بسامد نويسهي اين پژوهش همچنين صفحه كليد   در. اند گرفته
  . شده استهاي محدود پيشنهاد مايشي و بر اساس دادهزصورت آ
  . زبان فارسي، زبان شناسي پيكره اي، الفبا،اي زبان شناسي رايانه،صفحه كليد :اه كليدواژه

  مقدمه  -1

   طرح مسئله تحقيق-1-1

ـا       شايد خود بارها متوجه اين مهم شده باشيم كه صفحه كليد رايانه  ـيم ب ـتفاده مـي كن اي كه در منـزل از آن اس
ـاوت اسـت       فاده مي رايانه ديگري كه در دفتر كار است       ـيم كـه     نـ همچ. كنيم تا حدودي متف ـيده باش ين از خـود پرس
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ـا       كدام از اين دو صفحه كليد به گونه         آيا هيچ  سا و اسا  استكداميك از اين دو مناسب تر        اي كه هر كليد متناسب ب
ـتر          .  تنظيم شده است   اي كه به آن اختصاص يافته        يسهحرف و نو   س مـي   به عبارتي آيا كليدي كـه بيـشتر در دس

ـا چگونـه مـي       كاربرد را دارد اختصاص يافته اسـت      باشد به حرفي كه بيشترين       ـفحه كليـدي را         و اساس تـوان ص
ـاال    اين پژوهش مي كوشد تا براي        ؟طراحي كرد كه نقص صفحه كليدهاي امروزي را نداشته باشد           پرسش هاي ب

  .  فراهم نمايد،ه شده است بر اساس پيكره اي از داده ها كه در اين جستار ارائقانع كننده جوابي 
ـاي امـروزي از      ترتيب و تنظيم حروف الفبا بر دستگاه نگارش فارسي و همچنين صفحه كليد رايانـه ه

اين بحث با توجه به گسترش      . جمله مباحثي است كه الزم است به صورتي  قابل دفاع به آن پرداخته شود              
.   اهميتي مضاعف مي يابد1رش بدون كاغذنگارش در فضاي مجازي و رايانه ها و به خصوص با طرح نگا    

 صفحه كليد رايانه ها نمي تواند سليقه اي و بـدون هـر   خانه هاي   هاي فارسي بر     بديهي است تنظيم نويسه   
بدون شك روش  علمي برخاسته از پژوهش كاربردي است كه مـي     . گونه پشتوانه علمي و پژوهشي باشد     

ـاربرد       تواند تناسب جايگاه هر نويسه بر صفحه كلي        ـتا     .  نـشان دهـد     آن   د را با توجه به ميزان ك در ايـن راس
  . ، الگوي مناسبي از صفحه كليد رايانه ارائه دهدعلميمي كوشد تا با طرح روشي حاضر پژوهش 

 ارزش بسامدي هر حـرف  ،برهمين اساس در اين پژوهش با شمارش و تعيين ميزان فراواني هر نويسه  
ـا     .  تعيين نمود   را   با اطمينان بتوان جايگاه مناسب هر حرف      تعيين مي گردد تا از اين رهگذر         عالوه بر اين ب

ـا      خانـه ، مناسبت انتخاب هر      هاي صفحه كليد   خانهانجام آزمايشي از بسامد نسبي انتخاب         رتبـه بنـدي و ب
   .صفحه كليدي براي رايانه ها پيشنهاد گرديده است  ،مقايسه آن با بسامد نسبي هر نويسه

  قيق  روش تح-1-2

 جمهـوري   ، همـشهري  ، ايـران  ،كيهان(در اين تحقيق ابتدا پيكره اي از متون روزنامه هاي كثير االنتشار             
يك ميليون و دويست و هفتاد و هفت هـزارو           (1277533 واژه و    421669مشتمل بر   )  جام جم      ،اسالمي

ـتفاده از نـرم    جمع آوري 1389 و فروردين 1388نويسه در مدت زمان اسفند ) پانصد و سي و سه   و با اس
ـاي           . افزار واژه پرداز مورد شمارش و تحليل قرار گرفت         ـابي در ايـن بررسـي از همـه بخـش ه متون انتخ

 و ورزشي و همچنين حوادث انتخاب       ، اقتصادي ، اجتماعي ،روزنامه ها ازجمله اخبار و تحليل هاي سياسي       

                                                 
1 . paper less 
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 كليد رايانه ها معمول ترين آنها انتخاب و همچنين با بررسي نحوه و ترتيب نويسه ها بر صفحه        . گرديده اند 
سپس در اين پژوهش بسامد كلي همه نويسه ها در پيكـره مـورد نظـر بـه                  . مورد بررسي قرار گرفته است    

پس از آن بسامد نويسه ها در هر رديف از كليد هاي صـفحه كليـد     . تفكيك هر نويسه تعيين گرديده است     
ـا بـسامد نـسبي      . رايانه ها مورد تحليل قرار گرفته است       همچنين به منظور طراحي صفحه كليـد متناسـب ب

نويسه ها ، از دوازده نفر خواسته شد تا كليدها را بدون توجه به نويسه هاي آن ، هر كـدام بـه انـدازه يـك           
سپس بسامد نسبي هر نويسه تعيين و بر حسب رتبه بسامدي كليدي متناسـب  . صفحه ماشين نويسي كنند     

  . شده است با آن اختصاص داده 

   پيشينه تحقيق-1-3

ـاي       )  و همچنين تلفن هاي همراه    (طراحي صفحه كليد رايانه           از جمله مواردي است كه پژوهش ه
بحث طراحي و اصالح صفحه كليـدهاي       . متعددي را در حوزه هاي مختلف به خود اختصاص داده است          

توان به راهي     ست، كه از آن جمله مي     هاي متعددي صورت گرفته ا      رايانه اي در زبان هاي مختلف پژوهش      
، مـالس،   )2004(، ستار، پتام و امير علـي      )2003(، واگنر و ديگران     ) 2003(، واكر )2002(، هانتر و اسميت     

دو عامل را در طراحـي صـفحه كليـدهاي          )  2002(اهي، هانتر و اسميت   ر.اشاره كرد ) 2008(طيفور و ابنده  
تري برخوردار است     كه نويسه هايي كه از بسامد بيش       يكي اين  :دنرايانه و گوشي همراه  بسيار مهم مي شمر        

. تر باهم مي آيند كنار هم قرار گيرند هايي كه بيش د و ديگر اينكه نويسهمي بايست در مركر صفحه قرار گير   
هايي كه تا كنون در اين خصوص انجام گرفته است به بـسامد           آنها بر اين نكته نيز تاكيد مي ورزند كه طرح         

  . سه ها توجه ويژه داشته اندنوي
ـام داده  زكه در خصوص صفحه كليد رايانه ها در        ) 2004( پتام و اميرعلي   ،ستار بان بنگالي پژوهشي انج

و در اين خصوص صفحه كليدي نيز طراحي نموده اند، بر اين باورند كه در صفحه كليدهاي موجـود كـه               
 امتيازات طرح   ازيكي ها توجه كافي نشده است وشركت هاي رايانه اي طراحي كرده اند به بسامد نويسه        

  .توجه به اين مهم بر مي شمرندرا خود 
ـاوتي بـه منظـور اصـالح           وكه از  الگ   ) 2003(و همچنين گوتل و ديگران      ) 2003(والكر ريتم هاي  متف

 ديگري نيـز    ها مهم بر شمرده اند اگرچه به عوامل         اند، بسامد نويسه    صفحه كليد رايانه انگليسي استفاده كرده     
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به بهينه سازي صفحه كليدهاي رايانه هاي انگليسي ، فرانـسوي و   ) 2003(اگنر و همكاران     .اند التفات داشته 
ـاس            ) 2003(آلماني پرداختند و همچنين  داشوال و دب        نير به طراحي و اصالح صفحه كليد هندي بـر اس

  .اند دادهالگوريتم مخصوصي پرداختند، بسامد نويسه ها را مورد توجه قرار 
 كه به تحليل صفحه كليدهاي موجود عربي پرداخته و بر اساس يك             يزن) 2008( مالس، طيفور و ابنده   

گذاري و تغيير دست، صفحه كليد مناسبي طراحي كرده اند، ادعا كرده انـد                الگوريتم فاصله ، بسامد انگشت    
آنها عـالوه   . كليد رايج مي باشد   درصد سريع تر از صفحه      % 35كه صفحه كليدي كه آنها طراحي كرده اند،         

، دو به دو  را به صورتبر اينكه بسامد نويسه هاي عربي را در طرح خود لحاظ كرده اند، باهمايي نويسه ها
  .مد نظر قرار داده اند

هاي اخير صـورت     در پژوهش هايي كه در خصوص طراحي صفحه كليد رايانه ها در سال    
 شد، بر اهميت ارزش بسامدي نويسه ها توجـه كـافي شـده              گرفته است و در باال به آنها اشاره       

  .  است
 ا آنجا كه نگارنـده بررسـي كـرده    تي فارسيدر خصوص بررسي تناسب نويسه ها بر صفحه كليد رايانه ها   

ـار                 .  تحقيق جامعي صورت نگرفته است     ـا چنـد ك اما در خصوص بررسي بـسامدي صـداها و نويـسه ه
) 1368( محمـدي فـر      ، )1346(جمله مي توان بـه موسـوي تربتـي        تحقيقي صورت گرفته است كه از آن        

همه اين پژوهش ها اين واقعيت را نشان مي دهند كه صداها        . اشاره كرد ) 1389 و   1388،  1385(منصوري  
ـاربرد             . استو نويسه ها از وضعيت كامال نامتوازني برخوردار          اين عدم توازن تا حدي اسـت كـه ميـزان ك

  .يگر استبرخي دهها برابر برخي د
 يـا   24شمار اين حروف را     .   شمار حروف الفبا در زبان فارسي به صورت متفاوت ذكر شده است           

 يـا  32 و همچنـين  25 يـا  24علت تفاوت در ارقـامي چـون   .  نيز برشمرده اند37 تا  35 و   33 يا 32 ،25
ـ . انـد   اين است كه برخي همزه را جزء حروف به حساب آورده اند و برخي نيـاورده                33 ت تفـاوت   عل
در زبـان فارسـي     . داننـد   حرف از حروف الفبا را عربي مـي        8 اين است كه برخي      33 تا   25 و   32 تا   24

عالوه بر حروف الفبا نشانه هايي وجود دارد كه و ضـعيت آن بايـد در صـفحه كليـد رايانـه مـشخص                 
 ، حركت يا واكـه فتحـه       نشانه هاي  " ً- ، ٌ - ،ٍ-"از جمله اين نشانه ها مي توان به نشانه هاي تنوين          . شود
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يكي ديگر از مسائل خط فارسي صـورت هـاي متفـاوت            . كسره و ضمه و هم چنين تشديد اشاره كرد        
  . برخي از حروف الفباست

   بررسي و تحليل داده ها-2

    نگاهي به نحوه قرار گرفتن نويسه ها بر صفحه كليد-2-1

 يكي از زبان شناسان صـفحه كليـدي         در سال هاي اخير از طرف جمعي از متخصصين رايانه به همراه           
ـا شـماره         أپيشنهاد شده است كه توانسته است ت      ) 1(به صورت     را نيـز    2901ييديه استاندارد صنعتي ايران ب
ـا  . در اين صفحه كليد نيز تغييري كه بتواند ميزان كاربرد لحاظ شده باشد، ديـده نمـي شـود           . كسب كند  تنه

 31 نـشانه فارسـي   33از .  اسـت  "همـزه " به جاي  "پ"ين كردن تغيير قابل ذكر در اين صفحه كليد جايگز       
ـا فـشاردادن كليـد تبـديل               "ء" و   "ژ"حرف به صورت گزينه اول و دو حرف         به صورت گزينه دوم كـه ب

 نيز در اين صفحه كليد به صورت گزينه دوم نـشان داده شـده           "آ"نشانه  .  ارائه شده است   ،حاصل مي شود  
  .است
  هر كليد ) حالت عادي(ف به صورت گزينه اولترتيب قرار گرفتن حرو) . 1(

  
  

سسه ملي استاندارد اختصاص يافته به صـفحه كليـد فارسـي داليلـي     ؤ م2901در تجديد  استاندارد     
در ايـن تاييديـه از      . ييد اين استاندارد آمده است كه توجه به آن ضـروري بـه نظـر مـي رسـد                  أجهت ت 

يكـسان   اختصاص رديف اول به اعداد و نشانه هـا اختـصاص جايگـاه     بهويژگي هاي اين صفحه كليد   
 توجـه بـه     ،)قبلـي  (820براي نمادهاي مشابه انگليسي و فارسي حفظ هماهنگي و تشابه بـا اسـتاندارد               
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بسامد حروف فارسي در متن هاي متعارف به منظور صـرفه جـويي در حركـت انگـشتان، در كنـارهم                     
  . ت اساشاره شدهقرار دادن حروفي كه داراي شباهت صوري هستند تا حد امكان مانند ر، ز، ژ  

بديهي است كه صفحه كليد استاندارد مانند برخي از صـفحه كليـدهاي ديگـر داراي ويژگـي هـاي            
مهمي از جمله اختصاص دادن رديـف اول بـه اعـداد و نـشانه هـا و رعايـت يكـساني جايگـاه هـاي                        

اما همچنانكـه در بـاال اشـاره شـد يكـي از ويژگـي هـاي                 . نمادهاي مشابه انگليسي و فارسي مي باشد      
كليد استاندارد توجه به ميزان كاربرد و بسامد حروف فارسي بر صفحه كليد رايانه ها مـي باشـد                   صفحه  

كه در اين تحقيق با استناد به حجم ميليوني دادها مورد نقد قرار گرفته است كه اميـد اسـت بـا در نظـر                         
وجه جدي تـر بـه     گرفتن نتايج اين تحقيق و  پيشنهادي كه منتج از اين پژوهش ارائه شده است، زمينه ت                
قبـل از ارائـه ايـن    . اين مهم با توجه به اهميت نقش روز افزون رايانه ها در زندگي مـردم فـراهم شـود       

پژوهش الزم است با نگاهي به نمادهاي صفحه كليدفارسي ترتيب نـسبي ايـن نمادهـا را مـورد توجـه               
  . قرار دهيم

ـ                د، چيـنش نـسبي كليـدها بـر         آنچه كه در قرار گرفتن حروف بر صفحه كليد جلب توجـه مـي كن
 بـه ترتيـب   "چ، ج، ح، خ"در رديـف اول چهـار حـرف   . اسـت اساس ترتيب حروف الفبـاي فارسـي       

 "ف"  دو حـرف      " غ " و   "ع"به همين صورت دو حـرف       . حروف الفبا پشت سرهم قرار گرفته است      
برد  به ترتيب حروف الفبا و بدون توجه بـه تفـاوت در ميـزان كـار    "ض" و "ص"  و دو حرف "ق"و  

 بـر حـسب   "ش" و"س" و"ن" و"م"در رديـف دوم تنهـا دو جفـت     . آنها پشت سرهم قرار گرفته اند     
 اگرچه به ترتيب حروف الفبـا نيـستند   "ك" و  "گ"دو حرف . حروف الفبا پشت سر هم قرار گرفته اند       

   .نيستندولي بي تاثير از آن نيز 
صفحه كليد بي تـاثير بـه نظـر نمـي     در رديف سوم نيز ترتيب الفبايي نويسه ها در چينش كليدهاي           

 بـر حـسب ترتيـب       "ظ" و   "ط" و همچنـين     "ز" و "ر"، "ذ" و "د"در اين رديـف سـه جفـت         . رسد
البته دليلي كه در استاندارد براي اين موارد ذكر شده است رعايـت كنـار هـم                 . الفبايي چينش شده است   

 صـفحه   ايـن نچه كه در خصوصاما آ. قرار گرفتن حروفي مي باشدكه به لحاظ شكل يكسان مي باشند        
كليد دور از ذهن به نظر مي رسد اين است كه صفحه كليد فارسي به طور همزمـان داراي سـه ويژگـي     

 كنار هم قرار دادن حروف هم شكل و رعايت بـسامد حـروف              ، يعني رعايت نسبي ترتيب الفبايي     ،مهم
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عايت سومي بعيـد بـه نظـر مـي      ر،باشد، كه  حتي اگر اولي و دومي به طور تصادفي رعايت شده باشد           
  . رسد

تحليلي كه در اين قسمت ارائه شد نشان مي دهد كه چينش نويسه ها بر صفحه كليد نه بر حـسب                     
 بلكه بيشتر سعي شـده اسـت  از ترتيـب الفبـايي و تـا      ر حسب ميزان كاربرد تنظيم شده،تصادف و نه ب  

بيش در ماشين هاي تايپ قـديم مـد    و حدي كنارهم قرار گرفتن حروف هم شكل استفاده شود كه كم        
اگرچه به نظر مي رسد سعي شده است چنيش نويـسه هـا متناسـب بـا قـرار              . نظر قرار مي گرفته است    

 ولي با توضيحي كه در ادامه خواهد آمد نشان داده خواهد شـد كـه ظـاهرا                 ،گرفتن انگشتان دست باشد   
  .  استنويسه ها نبوده نيز اساس نكته اين 

 به تناسب قرار گرفتن حروف بـر صـفحه كليـد رايانـه هـا الزم اسـت بـه تحليـل                       قبل از پرداختن  
 . بسامدي كاربرد حروف الفبا پرداخته شود تا ميزان كاربرد هر حرف مشخص شود

   تحليل توزيع بسامدي نويسه ها -2-2

). 2نمـودار   ( ندارنـد اي توزيع برابـري       تحقيق حاضر نشان مي دهد كه نويسه ها در متون روزنامه          
نويـسه هـاي    .  ميزان وقوع بيشترين فراواني را بـه خـود اختـصاص داده اسـت              244و255با  " ا"نويسه  

.  بار تكـرار در رده هـاي دوم و سـوم قـرار گرفتـه انـد       598و  114 و   327و115  به ترتيب با     "ن"و"د"
رتيـب بـا    بـه ت "غ"و "ظ"نويـسه هـاي  .  تكـرار تعلـق دارد     1556ژ،، با   ,,كمترين ميزان تكرار به نويسه      

 برابـر كـم     164پربـسامدترين نويـسه بـيش از        .  تكرار در رده هاي بعدي قرار گرفته اند        1783 و   1750
اين نشان مي دهد كه تا چه اندازه توزيع نويـسه هـا در متـون مـورد     . بسامدترين نويسه بكار رفته است    

  .بررسي متفاوت است
و ج  ) متوسـط (، ب )پـر بـسامد   ( الـف    كه مجموع نويسه ها را در سه گروه يازده تايي          در صورتي 

 ، ج ،خ، ش ، س " پـر بـسامد،      " ز ، ل ، ب ، ر ،  ت  ، م ، و ،  ه  ،د، ن ،   ا   "به ترتيب . تقسيم نماييم )كم بسامد (
  .  كم بسامد خواهند بود" ژ، ظ، غ، ث، ء، ض، ذ، ط، ك، ص،چ" متوسط و" ي، ق، پ، ع،گ، ف،ح
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  بسامد حروف الفبا در پيكره مورد پژوهش) . 2( 

  رديف  حروف تعداد  رديف حروف تعداد

5847  
2557  
4762  
1750  
10981  
1783  
12176  
9984  
5129  
11749  
42350  
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 صد هـزار    در داده هاي اين پژوهش بسامدي بيش       " ه ، ن ، د ،ا"بر اساس جدول فوق  نويسه هاي        
 داراي " ء، ي،ك، ق، غ، ض ، ط،ض ، ص، ذ، ژ، چ ،ث"و بـه عكـس نويـسه هـاي          . را دارا مي باشند   
  . مي باشندده هزاربسامدي كمتر از 
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به ترتيـب عبـارت خواهـد    ) از پربسامد به كم بسامد (ترتيب اين نويسه ها بر حسب رتبه بسامدي         
  :بود از

   ض-28     ع-19     ل-10      ا-1      

   ء-29     پ-20     ز-11       د-2      

   ث-30     ق-21     س-12      ن-3      

   غ-31     ي-22     ش-13     ه-4      

   ظ-32     چ-23     خ-14     و-5      

   ژ-33     ص-24     ج-15      م-6      

  ك-25     ح-16       ت-7      

  ط-26     ف-17     ر-8      

   ذ-27     گ-18     ب-9     
 

 

.  در مرتبه بيستم قـرار دارد      "پ" ترتيب بسامدي حروف الفباي فارسي نشان مي دهد كه حرف         
در .  معناست كه سيزده حرف ديگر وجود دارنـد كـه در رتبـه هـاي پـايين تـر مـي باشـند                  بداناين  

برخـي آن را در اولـين       .  اين حرف بي ثبات تـرين جايگـاه را دارد          "ژ"طراحي صفحه كليدها بعد از    
 برخي آن را در آخرين كليد اين رديـف و برخـي ديگـر در آخـرين                  ،كليد سمت راست رديف اول    

شـود كـه آن را در انتهـاي      حتي در برخي صـفحه كليـدها ديـده مـي          . قرار داده اند  كليد رديف سوم    
  . اند رديف اعداد قرار داد

 -5 ، ت-4 پ، -3 ، ب-2 ، ا-1«: تيب الفباييمودار بسامد حروف الفبا را به ترن) 3(جدول 
 -17 ش، -16 س، -15 ژ، -14 ز،-13 ر، -12 ذ، -11د، -10 ،خ-9 ، ح-8 ، چ-7 ، ج-6ث، 
 -28 ، ل-27 ، گ-26 ، ك-25 ، ق-24، ف-23 ، غ-22 ، ع-21 ظ،-20 ، ط-19 ،ض-18 ،ص
  .   نشان مي دهد » ء-33 ي، -32 ، ح-1 ، و-30 ،ن-29 ،م
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  در پيكره پژوهش بسامدنويسه ها).  3(
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ايـن اسـت كـه هـيچ      شـود  تحليل توزيع بسامدي نويسه ها مطـرح نكته ديگري كه الزم است در    
مقايـسه رتبـه بنـدي    . رابطه اي بين ترتيب حروف الفباي فارسي و توزيع بـسامدي آنهـا وجـود نـدارد              

نويسه ها بر اساس ترتيب معمول در حروف الفبا و رتبه بندي آنها بر اساس توزيع بسامدي نـشان مـي                     
اري ضـريب همبـستگي رتبـه اي        تحليل آمـ  . دهد كه هيچگونه رابطه معناداري بين اين دو وجود ندارد         

و عدد معنـاداري كـه كوچـك     ) چهار صدم /. 04(اسپيرمن نشان مي دهد كه عدد همبستگي بسيار پايين        
اين عدد همبستگي كمتـري     .  مي باشد  84/0دهد بسيار باال و عدد       بودن آن همبستگي بيشتر را نشان مي      

ا مي توان براي اين رخـداد برشـمرد         دالئل گوناگوني ر  . را حتي نسبت به حالت تصادفي نشان مي دهد        
) عربـي (كه از جمله آنها مي توان به تحول واژه ها در طول زمان و همچنين اقتباس خط از زبـان ديگـر         

  . اشاره كرد

  ضريب همبستگي بين ترتيب حروف الفبا و رتبه بندي آنها). 4(

 ضريب اسپيرمن  الفبا  رتبه عدد معناداري

 الفبا  1  04/0 826/0

  رتبه  04/0  1  
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اين نمودار عـدم    . نشان داد  )  5(اين وضعيت را مي توان به شكل قابل مشاهده به صورت نمودار             
  .ارتباط نظم الفبايي و رتبه بسامدي را  نشان مي دهد

 نمودار خطي بسامد حروف بر اساس تر تيب الفبايي ). 5(

Dot/Lines show Means

  
 دهـد پراكنـدگي قابـل       ارائه شده است نـشان مـي      ) 6(آمار توصيفي داده هاي فوق كه به صورت         

  . هاي اين تحقيق وجود دارد توجهي بين داده

  آمار توصيفي) . 6(

 تعداد نويسه حداقل حداكثر ميانگين انحراف معيار

79/53897 12/38713 255244 1556 33 

   تحليل قرار گرفتن حروف بر صفحه كليد-4-2    

فته از ماشـين هـاي تحريـر        امروزي برگر    ترتيب قرار گرفتن نويسه ها بر صفحه كليد رايانه هاي           
گيـرد   در صفحه كليدهاي امروزي كه اكثر متون نوشتاري امروز بـا آنهـا صـورت مـي                .  است در گذشته 

  .استفاده مي شود) 7( از الگويي مانند )بجز در  يكي دو مورد (
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  ترتيب قرار گرفتن حروف بر صفحه كليد معمول). 7(

  
.  مي باشد"آ"و تا حدودي" ژ" ،"پ"در عموم صفحه كليدهاي امروزي اختالف اساسا بر سر جايگاه      

 نيز در   "پ"جايگاه  . است "ا" و   "ز" به عنوان گزينه دوم      "آ" و "ژ"در برخي از اين صفحه كليدها جايگاه      
ـاد       .  باشد  سمت راست رديف اول مي     "منتهي اليه "برخي   ـادي ايج ـا در مجمـوع مـشكل زي اين تفاوت ه

 چرا كه اين نويسه ها خود از بسامد زيادي برخوردار نمي باشند و يا به دليل اينكه شكل كـم                     ؛نخواهد كرد 
در هر حال يكدست شـدن      .  از بسامد زيادي برخوردار نيستند     ،بسامدتر يكي از نويسه هاي ديگر مي باشد       

دهـد   رنامه تايپ فارسي كه به صورت يك دست شدن صـفحه كليـدهاي رايانـه اي خـود را نـشان مـي                   ب
ترتيب قرار گرفتن نويسه ها بر صفحه كليد بر اساس يك قرار و به صورت              . ضرورتي غير قابل انكار است    

ر الزم است به  ولي به نظر مي رسد قبل از عمل به اين قرا،اگرچه اين مشكل را حل مي كند  ) 8(استاندارد  
  . تحليل دقيق تر جايگاه هايي كه مي بايست به حروف اختصاص يابد پرداخت

  ترتيب حروف بر صفحه كليد استاندارد). 8(

  چ      ج     ح     خ     ه    ع     غ     ف     ق     ث     ص     ض
  گ     ك     م     ن     ت     ا     ل     ب     ي     س     ش 

  و     پ     د     ذ     ر     ز     ط     ظ  .     /    
  

اگرچه در طراحي صفحه كليد فوق  سعي شده اسـت ترتيـب قـرار گـرفتن كليـدها كـه هركـدام                    
اي باشد كه با كارايي انگـشتان دسـت متناسـب باشـد ولـي بـه        متعلق به يك يا دو نويسه است به گونه 

و گمان بوده است با واقعيت ميزان كاربرد ايـن نويـسه            دليل اينكه بيشتر اين تشخيص بر اساس حدس         
 ، )9(در اين قسمت با استناد بر توزيع بسامدي نويسه ها كه به صـورت نمودارهـاي                 . ها مطابقت ندارد  
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نشان داده شده است استدالل خواهد شد كه تا چه اندازه ترتيب قـرار گـرفتن نويـسه                  )  11(و   )  10( 
  . مطابقت داردها با واقعيت توزيع بسامدي 

 ، چ ،پ,, رديف اول از باال در صفحه كليد را نشان مي دهد كه از راست به چپ عبارتنـد از                    ) 9(نمودار  
كليدهاي سمت راست زير انگشتان راسـت و كليـدهاي سـمت            . ،  ، ض ، ص ، ث ، ق ، ف ، غ ، ع ، ه ، خ ، ح ،ج

ـند  با توجه به اينكه عموم    . چپ زير انگشتان دست چپ در نظر گرفته شده اند           در ، افراد راست دست مي باش
از .  انگشتان دست راست و در صفحه كليد، كليدهاي سمت راست از اهميت بيـشتري برخوردارنـد                ،مجموع

تنها يك نويسه در اين     . كم بسامد كه در باال ارائه شد      (و ج   ) متوسط  (  ب ،)پربسامد(تقسيم بندي سه گانه الف    
ـا كليـد    ) 9( نمودار .ديف متعلق به گروه الف مي باشد   ر نشان مي دهد كه در مجموع بسامد نويسه هايي كـه ب

غ،، ,, اما در اين رديف نويـسه        .ر از نويسه هاي سمت چپ مي باشند       هاي سمت راست نوشته مي شوند بيشت      
. است كه از پر بسامدترين نويسه ها مـي باشـد  " ه"ها مي باشد اندكي بعد از نويسه كه از كم بسامدترين نويسه   

ـيش از  "ه" كه نشان مـي دهـد نويـسه       "غ" نويسه 1783 و   "ه" نويسه 104245ان وقوع   مقايسه ميز   برابـر  58 ب
مهـم تـر    . به كار رفته است نادرستي چنين چينشي را در صفحه كليدهاي معمول را نشان مي دهـد                "غ"نويسه

 خاصـي   بلكه برخي از كليدهايي كه در رديف      ،اينكه اشكال اصلي تنها به چنش در دريف  خالصه نمي شود           
  . طراحي شده اند مناسب رديف ديگر مي باشند كه در ادامه به آن اشاره خواهدشد

  نمودار ستوني بسامد حروف رديف اول). 9(
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 به اين دليل كه بـه طـور عـادي و            ،ترين رديف در صفحه كليد به حساب مي آيد         رديف دوم مهم  
بنابراين انتظار مي رود كـه پربـسامدترين نويـسه          . ين رديف قرار مي گيرند    خنثي انگشتان دست روي ا    

پر بسامد ترين نويسه كه در داده هـاي ايـن پـژوهش بـالغ بـر                 . ها با كليدهاي اين رديف نگاشته شوند      
 دويست و پنجاه هزار مرتبه تكرار شده است در اين رديف و درست زير انگشت نشانه قـرار                    250000

 نهـم و  ، هفـتم ، ششم، به ترتيب در رتبه هاي سوم" ل، ب، ت، م ،ن"چنين نويسه هاي  هم. گرفته است   
قرار گرفتن نويـسه هـاي      . دهد دهم در اين رديف قرار گرفته اند كه حسن انتخاب پيشينيان را نشان مي             

همچنانكـه  .  نشان از  چينش درست اين كليدها دارد         نيز  زير انگشتان دست راست    " ت ، م ،ن"پر بسامد 
در عـين حـال     . نشان مي دهد سمت راست اين رديف پربسامدتر از سمت چپ مي باشـد             ) 9(ار  نمود

تـرين رديـف بـه      در ايـن رديـف كـه مهـم    " ر، و، د"به نظر مي رسد كه نويسه هاي پربسامدتر مانند     
  . حساب مي آيد قرار نگرفته اند
  نمودار ستوني بسامد حروف رديف دوم). 10(
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رديف سوم به لحاظ اينكه زير انگشتان دست قرار نمـي گيـرد و از طرفـي زيـر كـف دسـت تـا                         

هـايي كـه    اين انتظار مي رود كـه نويـسه      بنابر. اهميت كمتري برخوردار است   حدودي پنهان مي شود از      
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هـاي    نويـسه ،تظارمتناسب با اين ان  . به لحاظ رتبه از بسامد كمتري برخوردارند در اين رديف قرار گيرند           
 در اين رديف و عموما سمت چپ قرار گرفته اند كه چيـنش درسـت را در ايـن مـوارد          " ء ، ذ ، ط ،ظ"

 صـد و بيـست هـزار تكـرار و پـر      120000د،، بـا بـيش از   ,,اما بر خالف انتظار نويـسه     . دهد نشان مي 
 نيـز كـه در رتبـه        "و"و   " ه "نويسه هـاي    .  در اين رديف قرار گرفته است      "ا"بعد از  بسامدترين نويسه 

ايـن آشـفتگي    ) 11(نمـودار . هاي چهارم و پنجم به لحاظ بسامد مي باشند در اين رديف قرار گرفته اند              
  .  و عدم الگوي مشخص در چينش اين رديف را نشان مي دهد

  نمودار ستوني بسامد حروف در رديف سوم). 11(
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ـاربرد حـروف    ن بخش از رابطه قرار گرفتن حروف بر صفحه كليد رايانه تحليلي كه در اي    ها و ميزان ك
بـه  . ارائه شد نشان مي دهد كه قرار گرفتن حروف متناسب با ميزان كاربرد آنها بر صفحه كليد نمـي باشـد                    

ـته                  در   نظر مي رسد كه      چينش كليدها  شكل يكسان و ترتيب الفبايي حروف نقش اصلي را به عهـده داش
  ولـي ،البته چينش كليدها بر اساس اين دو ويژگي از امتيازهاي اين صفحه كليدها محسوب مي شود           . است

ـايين تـري از               بايد به خاطر داشت كه       ـاربرد در مرتبـه پ  يكساني شكل و تر تيب الفبايي نسبت به ميـزان ك
  .  اهميت قرار دارد
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  پيشنهاد صفحه كليد متناسب با بسامد نسبي-2-4

 فارسـي   چند نفـر از      از. اشاره شد  2-1ارائه پيشنهاد صفحه كليد مناسب همچنانكه در بند         به منظور   
ها صفحه كليد رايانه در حد نگارش يـك صـفحه             توانند بر كليد    زبانان خواسته شد تا به هر گونه كه مي        
. هـاي بـه دسـت آمـده شـمارش و تحليـل گرديـد                ، سپس داده   بدون توجه به حروف آنها فشار دهند      

  .  دهد ، فراواني به دست آمده را براي كليدهايي كه در صفحه كليد قرار دارند نشان مي) 12(ل جدو

 بسامد نسبي انگشت گذاري صفحه كليد رايانه  ). 12( جدول
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بـرخالف  .  بر اساس جدول فوق كليدهايي كه در حاشيه قرار گرفته انـد كمتـر انتخـاب شـده انـد               
.  صفحه كليد قرار گرفته اند، از بسامد بيشتري برخوردارند          حاشيه اي كليدهايي كه در در مركز       كليدهاي

  . نشان داد) 13(توان بر حسب رتبه بسامدي به صورت جدول  را مي) 12(هاي جدول  داده

گذاري رتبه بندي بر اساس انگشت): 13(جدول  

31  29  27  21  15 8 17 13 7 11 24  

 25  19  10 6 1 2 3 4 5 12 22 

 32  28  26 20 14 18 9 16 23 30  

ا الزم اسـت ارزش بـسامدي       هـ ه  ش بـسامدي داد   ر طراحي صفحه كليدي متناسب بـا ارز       د
به اين صـورت كـه   . مقايسه شود) 13(هايي كه از رورنامه گردآوري شده است با جدول    نويسه
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رين بـسامد را دارد،      گرفتـه اسـت بـه نويـسه اي كـه بيـشت             1رتبه  ) 13(خانه اي كه در جدول      
جـدول  . گـردد  ها به اين شـكل تعيـين  مـي     به همين ترتيب جايگاه ساير نويسه   .اختصاص يابد 

  . دهد صفحه كليد پيشنهادي را نشان مي) 14(
  گذاري صفحه كليد پيشنهادي بر اساس بسامد انگشت). 14(جدول

    ص  ز  ت  ش  ف  ر  ج  ق  ذ  ء  غ

  ي  س  و  ه  ن  د  ا  م  ل  ع  ك  

    ث  چ  ح  ب  گ  خ  پ  ط  ض  ظ  
 

در خصوص جدول فوق الزم است به اين نكته اشاره شود كـه ايـن جـدول بـر اسـاس انگـشت                       
ت تـري صـور      آزمايش انگشت گذاري وسـيع      لذا در صورتي كه      ،حدود صورت گرفته است   گذاري م 

توان مدعي شد كـه ايـن    بر اين اساس مي. هاي جدول وجود دارد  احتمال جابجايي برخي از خانه ،گيرد
هـاي   باشد و به منظور پيشنهاد بـه عنـوان يـك طـرح اساسـي الزم اسـت داده                    طرح صرفا آزمايشي مي   

  . تري گردآوري شود در حجم وسيعگذاري  انگشت
ـا              نكته ديگر اينكه علي رغم اهميت بسامد انگشت        گذاري، عوامل ديگري دخالت دارند كـه الزم اسـت ب

يكي از مـواردي    . باشد  يكي از اين عوامل ترتيب حروف الفبا مي       . ها مورد نظر قرار گيرند      رعايت بسامد نويسه  
، ترتيـب   )اگرچه در برخي از افراد نه به طـور كامـل          ( خود دارند  اد تحصيل كرده همواره در ذهن     فركه عموما ا  

در صورتي كه بتوان هر دو عامل بسامد و ترتيب حروف الفبا در طراحي صـفحه كليـد                  . باشد  حروف الفبا مي  
توان در مـواردي   به اين منظور مي.  به دست خواهد آمد   مناسب تري   در نظر گرفت بدون شك ، صفحه كليد         

  .  چندان قابل مالحظه نيست، ترتيب حروف الفبا را در اولويت قرار دادكه تفاوت بسامد
و بـه صـورت گزينـه دوم    گيرنـد   هاي كم بسامدي كه در صفحه كليد جاي نمي   نكته آخر اينكه نويسه   

باشد، به عنوان گزينـه دوم كليـد     حتي المقدور بر اساس تشابه شكلي كه ترتيب الفبايي نيز مي   مطرح است، 
تعريـف  "ز"به عنوان گزينه دوم   "ژ"بر همين اساس در برخي از صفحه كليدها نويسه        . ف شود مناسب تعري 
  . شده است
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   نتيجه گيري -3

 ميزان كاربرد صورت نگرفته     در اين مطالعه استدالل شد كه طراحي صفحه كليد رايانه فارسي بر اساس            
ـايي و شـك   هاي جانبي مانند رعايت نسب     چينش حروف بر اساس يك سري از مزيت       . است  لي ترتيب الفب

 براي عموم كاربران با توجه به لزوم گرايش هرچه بيـشتر          مناسبييكسان حروف همنشين نمي تواند مبناي       
ـان و انـرژي   صـرفه جـويي در  پژوهش فوق نشان مي دهد كه به منظـور      .  باشد "طرح حذف كاغذ  "به  زم

ـار مـي كننـد        ميليون ها نفر از كاربران ايراني و غير ايراني كه با صفحه كلي              ، الزم اسـت د رايانه اي فارسي ك
ـايي كـه بيـشتر                  ين بـسامد را در متـون    چينش حروف الفباي فارسي به گونه اي اصالح شود كه نويـسه ه

ـترس     از بسامد كمتري برخوردارند    بيشتر در دسترس قرار گيرند و حروفي كه          نوشتاري دارند   كمتر در دس
ـان فارسـي       ن ارزش بسامدي  نويسه    ياز تعي  پس   ژوهشبر اين اساس در اين پ     . واقع شوند  ـاي زب ، ارزش  ه

هاي صفحه رايانه تعيين گرديده و بر اساس انطباق اين دو ارزش صـفحه كليـدي                  بسامدي انگشت گذاري  
ها صفحه كليد پيشنهادي در اين پـژوهش جنبـه مقـدماتي     با توجه به محدود بودن داده  . پيشنهاد شده است  
تي كه آزمايش گسترده اي بـه منظـور ارزش بـسامدي دقيـق         ضوع، در صور   اهميت مو  داشته و با توجه به    

  . نيز وجود دارد ها  گذاري براي هر كليد صورت گيرد، احتمال جابجايي برخي از نويسه ميزان انگشت
در اين پژوهش همچنين استدالل شد كه در مـواردي كـه تفـاوت قابـل مالحظـه اي بـين ارزش                      

  را توان برخي از عوامل ديگر از جمله ترتيب الفبـايي            مي ، نداشته باشد  ها وجود   بسامدي برخي از نويسه   
  .  در اولويت قرار داد

  كتابنامه

  گزارش ها و چكيده ،  مجموعه سخنراني ها.»2نرم افزار بازشناسي گفتار پيوسته فارسي شنوا «. )1383 (.الماس گنج
  .161-162صص.ده ادبيات و علوم انساني تهران دانشك.هاي اولين كارگاه پژوهشي زبان فارسي و رايانه طرح
مجموعه سـخنراني  . »نرم افزار ترجمه متون از انگليسي به فارسي و از فارسي به انگليسي       «. )1383 (. كاظم ،آيت الهي 
  دانشكده ادبيات و علوم انـساني  .رگاه پژوهشي زبان فارسي و رايانه  گزارش ها و چكيده طرح هاي اولين كا        ،ها

  .42-63تهران،صص 
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 مـدل مخفـي      به كارگيري ساختارهاي وابسته به بافت در بازشناسي گفتار پيوسته مبتني بـر            «. )1382(.بحراني محمد 
  . دانشگاه صنعتي شريف. دانشكده مهندسي كامپيوتر. پايان نامه كارشناسي ارشد.»ماركوف

ر  تـشخيص  بان در طراحي نـرم افـزا  استفاده از شيوه نوشتار يك فارسي ز«). 1386(، مصطفي عاصي و مژده ،بهبهاني
كوشش محمد دبير مقدم     به   . هفتمين همايش زبان شناسي ايران     مجموعه مقاالت . »دست نويس پيوسته فارسي   

   .476-489 ،و همكاران
 گزارش ها و چكيده طرح هاي       ، مجموعه سخنراني ها   . »هم نگاره هاي خط فارسي    «. )1383(.بي جن خان، محمود   

   .53-63 صص.شكده ادبيات و علوم انساني تهران دان.شي زبان فارسي و رايانه پژوهاولين كارگاه
 گزارش ، مجموعه سخنراني ها.»سي از ايران باستان تا به امروزبررسي كاربردي خط فار«. )1383 (. كامران ،تيمور نژاد 

  .وم انساني تهران دانشكده ادبيات و عل.رگاه پژوهشي زبان فارسي و رايانهها و چكيده طرح هاي اولين كا
ـين         ، مجموعه سخنراني ها   .»ترجمه ماشيني فارسي  «. )1383(.خداپرستي، فرج اهللا    گزارش ها و چكيده طرح هاي اول

   .14-20 صص.شكده ادبيات و علوم انساني تهران دان.رگاه پژوهشي زبان فارسي و رايانهكا
 .دازشگر ساختواژي براي زبان فارسـي  سازي پرپي ريزي طرح كلي واژگان و طراحي پياده   ). 1376.( كيانوش ،رضانيا

  .دانشگاه صنعتي شريف:   تهران.پايان نامه كارشناسي ارشد
ـين       .» شبكه واژگاني افعال زبان فارسـي      طراحي«. )1386  (.و همكاران   مسعود ،روحي زاده  ـاالت هفتم  مجموعـه مق

  .518-530 صص. به كوشش محمد دبير مقدم.بانشناسيز
 دانـشگاه   : تهران .پايان نامه كارشناسي ارشد   .  افزار تشخيص فعل در زبان فارسي      نرم). 1381.(ويان پ ،دانش كار آراسته  

  .عالمه طباطبايي تهران
 ، مجموعه سخنراني ها   .»طراحي و پياده سازي يك آشكار ساز فعال شدن صدا         «. )1383 (. حميد رضا  ،شجاع مودب 

ـات و علـوم انـساني     . فارسي و رايانـه وهشي زبانگزارش ها و چكيده طرح هاي اولين كارگاه پژ   دانـشكده ادبي
  .تهران

ـار  هاي بازشناسـي  بكارگيري آرايه ميكروفن به منظور بهبود دقت سيستم   «.)1385(.صفايي مهران   ـان نامـه    .» گفت پاي
   . دانشگاه صنعتي شريف. دانشكده مهندسي كامپيوتر.كارشناسي ارشد

ـان فارسـي         قشمند در ترجمه ما   كاربرد دستور واژگاني ن   « .)1374(. اكرم ،طيبي ـان نامـه     .»شيني پاره اي از متـون زب  پاي
    . دانشگاه تهران.كارشناسي ارشد
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 ،ها مجموعه سخنراني  » متن انگليسي به جمله هاي فارسي      نرم افزار ترجمه  : مترجم پارس «. )1383(. عبادت، عليرضا 
ـات و علـوم انـساني     .يانـه  فارسي و راگزارش ها و چكيده طرح هاي اولين كارگاه پژوهشي زبان   دانـشكده ادبي

  . 31-41تهران، صص
دانشگاه عالمه طباطبايي  . چهارمين كنفرانس زبان شناسي   .»رايانه و استاندارد سازي در زبان     ). 1376.( مصطفي ،عاصي
   . اسفند25-23

ترجمه انگليـسي بـه     ي ماشين   نقشي در طراح  -استفاده از دستور واژي   «). 1387.(فاروقي، جليل اله و نادر جهانگيري     
  .25-47 صص .21 ش . مطالعات ترجمه.»فارسي
  .22 -2 : 1 ش 6 س . مجله زبان شناسي.»زبان و اطالعات« ). 1368.(  محمد رضا ،محمدي فر
.  پايان نامـه كارشناسـي     .هاي بازشناسي گفتار پيوسته     پارس مقاوم در سيستم     ).1384( مريم ،فاضل و    سعيده ، ممتازي

  . دانشگاه صنعتي شريف. كامپيوترده مهندسيدانشك
ـاي     .» اسامي زنان ايالمي در آيينه نامگذاري در ايران«.)1385(. مهرزاد ،منصوري ـالش ه ـان و چ ـاالت زن  مجموعه مق

  .357-367پيش رو، 
   .انتشارات دانشگاه ايالم:  ايالم.نظام بسامدي واج ها در زبان فارسي. )1388(.  ---------- 

 . مجله پژوهش هاي زبان شناسـي      .»تحليل بسامدي هجا در اسامي زنان و مردان در ايران         «.)1389(. -----------
  .81  -96صص .  شماره اول.سال دوم

ـا مـدل               ). 1381.(د حام ، موثق ـته فارسـي ب ـار پيوس طراحي و پياده سازي روش جستجوي بهينه براي بازشناسي گفت
  . دانشگاه صنعتي شريف.مهندسي كامپيوتر دانشكده  . پايان نامه كارشناسي ارشد.مخفي ماركوف

ـاي رايانـه     بررسي مسائل جستجوي موضوعي در فهرست     «). 1378.( عليرضا   ،موذن ـاهي      ه ـا نگ  بـه مـشكالت     اي ب
  .  ايران، همايش كاربرد و توسعه فهرست هاي رايانه اي در كتابخانه هاي.»الخط زبان فارسي رسم

 دانـشگاه  . ارشد  پايان نامه كارشناسي. واج ها در زبان فارسي نوشتاري     بسامد كاربرد  .1)1346 (. سعيد ،موسوي تربتي 
  .تهران

                                                 

گونه تاريخي در خصوص دفاع از ايـن پايـان نامـه بـر روي جلـد و در پايـان نامـه ذكـر نـشده اسـت                          هيچ. 1
 ولـي باتوجـه بـه       ،ين در اينتـر نـت و پايگـاه كتابخانـه دانـشگاه تهـران بـدون تـاريخ ثبـت شـده اسـت                        همچن

   . باشد1346نظر مي رسد كه سال دفاع ه  ب، مي باشد1346داده هاي اين پايان نامه كه از نشريات 
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ـات ترجمـه   » .ه انساني، در تكامل نه در تقابل      ترجمه ماشيني و ترجم   «. )1385 (.موسوي ميانگاه، طيبه    .13ش  . مطالع
  .31-40صص 

  .لمانتشارات يلدا ق:  تهران .درآمدي بر ترجمه ماشيني. )1386(. -------------
ـا       بازشناسي م  «.)1376(.هاشمي گلپايگاني، محمدرضا و ديگران     ـان فارسـي ب ـتفاده از رزهاي نحوي جمـالت زب   اس

  . دي2-4 دانشگاه علم و صنعت ، سومين كنفرانس ساالنه انجمن كامپيوتر ايران».هاي عصبي تركيبي شبكه
 يك سيـستم     ان به منظور بهبود عملكرد    ايجاد توانايي تشخيص كلمات خارج از واژگ      « ).1385 (. سامان ، ويسي پور 

  . شريف  دانشگاه صنعتي. دانشكده مهندسي كامپيوتر. پايان نامه كارشناسي ارشد.»بازشناسي گفتار فارسي
ـاوم بـه      هاي بازشناسـي    هاي مبتني بر مدل براي سيستم       روش« .)1384(. هادي ، ويسي ـار مق ـان .» نـويز   گفت نامـه     پاي

  . دانشگاه صنعتي شريف. كامپيوترسي دانشكده مهند.كارشناسي ارشد
ويسا  فارسي ن  سازي سيستم تشخيص گفتار پيوسته      مقاوم «.)1385(. خسرو ، حسين زاده  ، حسين ، ثامتي ، هادي ،ويسي
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