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 چکيده
بکاارگیری  باشد. مي الکترونیک سالمت یپرونده بهورود داده  ای جهتکنندهابزار تسهیلن، افزار تبدیل گفتار به متنرم سابقه و هدف:

متناي   دادگاان  ایجااد  مستلزم تعریف دادگان تخصصي جهت آن است. هدف پژوهش حاضار،  ،بهداشت و درمان یافزار در حوزهاین نرم

   .اشدبمي بیمارستان در فناوریاین لي مع ترمیمي دست و تست جراحيدر  افزار تبدیل گفتار به متننرم تخصصي جهت

سیسات  باه روش    دوم جهات تعیاین کاارایي    یاول پژوهش به روش اکتشافي برای طراحي دادگان و مرحله یمرحله :هامواد و روش

خارداد   15در بیمارساتان   1191سال  اول یماهه 1 یمربوط به دوره لعم برگ شرح 1681 شامل تایپمرحله اول، تجربي انجام شد. 

بارگاااری شاد. در    ،و بار روی سیسات  نویساا    ایجااد ترمیمي دسات  دادگان متني جراحي  موردنیاز،های تحلیل پس از انجام. باشدمي

   .افزار، سیست  در محیط اتاق عمل تست و ارزیابي شددوم جهت تعیین میزان دقت نرم یمرحله

ایجااد   دادگانباشد. ایجاد متون الکترونیکي، استخراج مدل زباني و واژگان از این متون مي یطراحي دادگان شامل سه مرحلهها: یافته

. پس از استهای مربوطه بکارگیری در واحد جراحي دست در بیمارستان جهت ،واژه 1000بیش از به مفهوم واژگان بزرگ  شامل ،شده

 به دست آمد. %6/77 ،آموزش و در کاربر بدون %7/61ده دی افزار در اتاق عمل دقت سیست  برای کاربر آموزشتست نرم

پزشکي منطبق با شرایط کشاور شاد کاه امکاان ایجااد مادارکي کامال و         یافزاری در حوزهمنتج به ایجاد نرمپروژه این : گيرینتيجه

ه با  ،باشاد مارتبط ماي  صداهای زمینه، آموزش سیست  با صدای کاربر و نوع میکروفن  الکترونیکي را فراه  خواهد کرد. دقت سیست  با

     .که بهبود هر یک از موارد فوق در زمان تست، دقت سیست  را افزایش خواهد دادطوری
 

 افزار تبدیل گفتار به متندادگان، جراحي ترمیمي دست، نرمواژگان کليدی: 

 استناد نمایید:لطفاً به این مقاله به صورت زیر 
Ghazisaeedi M, Safdari R, Kalantar-Hormozi A, Shahmoradi L, Sadeghi F. The design of a reconstructive hand surgery 

text database based on a speech recognition system. Pejouhandeh 2014;19(1):48‒54. 
 

 1مقدمه
توسط پزشکان، عالوه  يپزشک یهاناقص پرونده یمستندساز

 ناد یدر فرا یياثارات ساو   مااران، یبر از دست رفتن اطالعاات ب 

 لیا تحم سات  یرا باه س  یادیز یهانهی( و هز1) داشته يدرمان

سسات مراقبت ؤم ریو سا هامارستانیب ها،کینی(. کل2)کند يم

مراقبات   ماار یهازاران ب  يهر هفتاه از صادها و حتا    ،يبهداشت

 شودمي هاپرونده آوررتیح دیامر منجر به تول نیکه ا کننديم

له کمباود فااا جهات    أ( و در صورت استفاده از کاغا با مس1)

                                                 
دانشگاه علوم  ،يراپزشکیدانشکده پ ؛فاطمه صادقي ل مکاتبات:وؤمس نویسنده*

پستتتتت الکترونيتتتت :   ؛09125900812تلفاااان:  ،تهااااران يپزشااااک
Fateme_s2860@yahoo.com 

ها مواجاه  پرونده نیا يابیجهت باز اریو صرف زمان بس يگانیبا

 يکا یاطالعات  یوتریعدم ثبت کامپ رسد،ي. به نظر م یشويم

(. 2) باشاد يما  يمراکز درماان  در يپزشکنقص مدارک لیاز دال

اسات،   يبرگ گزارش عمال جراحا   ،پرونده ياز اوراق اصل يکی

در  ماااریانجااام شاده در طااول اقاماات ب  يکاه اقاادامات جراحاا 

 (.5) دینمايرا منعکس م مارستانیب

مراقبات و بهباود    یریگیدر پ يو جراح ياقدامات درمان ثبت

 ادیدارد اما کمبود وقت پزشکان و تعداد ز یيسزاه ب ریثأت ماریب

و نقاص در   يتاوجه يحوزه، موجب ب نیدر ا ياورژانس مارانیب

اطالعات سالمت باه   یآورفن یری. بکارگشودمي هاثبت پرونده

و اسااتفاده از   یتسااه ،يابیااباز ره،یااپااردازش اطالعااات،  خ
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 یو داناش بارا   يپزشاک  یهاا داده ،ياطالعات مراقبت بهداشات 

 (.  8) کنديکمک م ،یریگ یارتباطات و تصم

 یبدن انسان از نظر ظاهر و عملکرد یاعاا نیاز مهمتر يکی

آن، انساان را از صادمات مصاون     تیکه حساس باشديدست م

باعا  شاناخت اجساام     ،یيناا یحاس ب  ابیا نگه داشته و در غ

سوم صدمات وارده باه انساان، دسات را     کی ي. از طرفشوديم

فارد   یيعدم تواناا  ،موارد بیشتر(. در 6 و 7) کنديگرفتار م زین

از نظار   ماار یبه ب توانديو روزمره م يشغل یهاتیدر انجام فعال

برساند. لاا هر اقادام جهات برگردانادن ساالمت      بیآس يروان

 ایا  تیا فارد از نظار فعال   يزنادگ  یبر رو اندتويم مار،یدست ب

 (.  9) ارزشمند باشد يسالمت روان

نسابت باه اساتفاده از     ينیاغلب کارکنان باال  لیوجود تما با

ها به ورود داده یکارکنان برا نیا شتریب ،ياطالعات یهاست یس

با چالش مواجه بوده و زمان صرف شده آنهاا از زماان    وتریکامپ

 شاتر یب ،کاردن  کتاه ید ایا کاردن   سناوی دست یبرا ازیمورد ن

 ازیا که بادون ن  يحلراه یهیتعب به همین علت،(. 10) باشديم

کماک کناد،    یزمان باه مستندسااز   ای یوتریبه اطالعات کامپ

. شاود يمراقبات ما   یارتقاا  تیا پرونده و در نها لیموجب تکم

و ساهولت   ينیباال  یجهات مستندسااز   یفناور یتعداد راًیاخ

 ،یبارکاد، اساکن، قلا  ناور     سات  یس لیا پروناده از قب  لیتکم

( 11) گفتار به متن لیتبد ست یو س يشخص تالیجید اریدست

گفتار به ماتن در   لیتبد ست یس انیم نیاند که از اشده جادیا

 (. 12) است افتهیبه سرعت توسعه  ریاخ یهاسال

مرباوط   يدر پزشاک  یفناور نیا یریبکارگاز  هاگزارش نیاول

انجام  یهاي(. بر طبق بررس12 و 11) است یولوژیبه واحد راد

بازرگ   یهاا شرکت ،ایو استرال کایمثل آمر یيشده در کشورها

باه  افازار را توساعه و عرضاه نمودناد     نارم  ،نانس و آگفا یتجار

 نیاامحصااوالت ا از ،موجااود افزارهااایاغلااب ناارم طااوری کااه

 (.15-16) باشدمي هاشرکت

( Dragon) دراگاون  يپزشک یبه نسخه توانيآن جمله م از

جهات فاراه     ينباالی  بخاش  حال  اشاره نمود که به عنوان راه

 یباه درون پروناده  اطالعاات  تار  و راحت ترعینمودن ورود سر

 Electronic Health Record (EHR) ساالمت  کیا الکترون

و  یسااز ادهیا باه پ  تاوان يافازار ما  نارم  نیشده است. با ا جادیا

 (.19) داشت نانیاطم EHR شرفتیپ

 قیا دق کامالً ایسامانه شرفتیارتقا و پ ،ریاخ قاتیتحق هدف

از جملاه   يمختلاف علما   یهابا حداقل درصد خطا در حوزه ای

گفتاار   لیتبد ست یکار س یهی(. پا20) بهداشت و درمان است

 يافازار درونا  دادگان مربوط به آن گفتار در نرم فیتعر ،به متن

 يدادگاان متنا   جادی(. پژوهش حاضر به ا21) باشديم ست یس

 یدر حوزه ،سایگفتار به متن نو لتبدی افزارجهت نرم يتخصص

 یدساات پرداختااه و پااس از اتمااام مرحلااه يماایترم يجراحاا

خارداد انجاام    15 مارساتان یدر ب یفناور يتست عمل ،يطراح

بهداشت  یرا در حوزه ست یس سازیادهیپ تیشده است تا قابل

 سنجد.و درمان ب

 

 هاروشو مواد 
 يطراحاا یباارا يبااه روش اکتشاااف ،اول پااژوهش یمرحلااه

آن بااه روش  یيکااارا نیاایجهاات تع ،دوم یدادگااان و مرحلااه

 یهاا عمال  شارح  یهیا کل ،مطالعاه  نیا انجام شاد. در ا  يتجرب

 یماهه 1دست در  يمیترم ياعمال جراح یطهیدر ح مارانیب

خاارداد( در   11 يماااه الاا  نی)اول فاارورد 1191اول سااال 

 دیشاه  يبه دانشگاه علاوم پزشاک   تهخرداد وابس 15 مارستانیب

 ،عمال  بارگ شارح   1681 در مجماوع، شد.  یآورجمع يبهشت

دادگااان بااه دساات آمااد کااه تمااام   يطراحاا یمرحلااه یباارا

ایان   از. دیا گرد يکیبه متون الکترون لیو تبد پیها تاعملشرح

 يانتخااب و در طا   يعمل به طور تصادف شرح 106تعداد بین، 

ساال اول   دنتیا رز 5) از پزشکان ،داده آوریسه ماه اول جمع

دست(  يجراح پینفر فلوش کیو  يمیو ترم کیپالست يجراح

انجاام   تیا عمال، فعال  درخواست شد که پس از نوشاتن شارح  

 کتاه ید Mp3 Playerدساتگاه   یبارا  يشده را به طور شافاه 

 ،شاده  ضبط عملشرح 106 ،یاجداگانه لی. سپس در فاندینما

 ،مشابه یکاغا عمل شرح 106و با  لیتبد يکالکترونی متون به

باه تفااوت    يابیدست یبخش برا نیقرار گرفتند. ا سهیمورد مقا

 نیشاده باا کلماه نگاارش شاده هم نا       کتاه یکلماات د  انیم

 تلفظ کلمات توسط پزشکان انجام شده است. يچگونگ

باود   يمدل زبان دیبه تول ازین ،يکیمتون الکترون جادیاز ا پس

کلماات ماتن،    یهیا از کل يسات یل یهیا بخش شامل ته نیکه ا

 لیمورد کل فا نیهمراه با تعداد تکرار هر کلمه در آن بود. در ا

ساپس باا اساتفاده از     ک،یا تفک یابه صورت کلمه يکیالکترون

تکرار هار واژه و   دما( در بخش اول بسExcell) افزار اکسلنرم

مادل   جااد یدر بخش دوم، بسامد تکرار سه واژه با ها  جهات ا  

 .دی( محاسبه گردTrigram) گرامیترا يزبان

نگارش تلفظ هر واژه باا   قطری از افزارنرم یواژگان برا فیتعر

 يالمللااانیبااا یآوانگاااار یاساااتفاده از اساااتاندارد الفباااا 

International Phonetic Alphabet (IPA) صاااورت 

 یساه ینو کینشان دادن هر آوا، از  یبرا ،الفبا نیدر ا گیرد.مي

حارف و آوا   انیم کیبه  کی یاو رابطه شوديخاص استفاده م

تاا   دهاد يبه کااربران اجاازه ما    به نحوی کهوجود دارد  آندر 

و باه   يمختلف را به درست یهازبان یهاو لحن هاشیآواها، گو
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 29شاامل   رانیا استاندارد در کشاور ا  نی. اسندیطور جامع بنو

ماورد   سات  یس یآوانگاار  ایا بخاش تلفاظ    یبارا که  استواج 

 .(1)جدول  استفاده قرار گرفت
 
 رانیدر ا IPA یاز الفبا یقراداد ای يسینوتلفظ یواج مربوط به الفبا 27 .1جدول 

 

U I AA A E 

 ای اَ آ آی خ

O Y SH S R 

 ر س ش ی اُ

X ZH Z L K 

 ک ل ز ژ خ

M N B V CH 

 چ و ب ن م

P F D AH T 

 ت ع د ف پ

JE H G Q  

  ق گ ح ج

 
افزار در نرم پیو تا يمدارک پزشک یاستانداردها تیرعا یبرا

 کروسافتیافزار مابرگ در نرم نیعمل استاندارد، ا شرح طیمح

افازار  استفاده در نرم یو برا ي( طراحMicrosoft Word) ورد

 .  دیگرد فیتعر

 يافزار و هماهنگپس از نصب نرم ،ست یتست س یمرحله در

 یکتاه یجهات د  کیپالسات  يسال اول جراحا  دنتینفر رز 8با 

  یگاروه تقسا   2باه   يعمل، پزشکان باه صاورت تصاادف    شرح

تحاات آمااوزش روش  قااهیدق 20شاادند. گااروه اول بااه ماادت 

 کاه  يافزار قارار گرفتناد، در حاال   صدا با نرم قیخواندن و تطب

کاار   ،افازار آماوزش باا نارم    یدورهگارانادن  بادون   مگروه دو

 10 ،هار پزشاک   یعمل را انجاام دادناد. باه ازا    شرح یتهکید

 یانتخااب و بارا   ،دو هفته زمان تسات  يعمل در ط برگ شرح

 لیا فا 80 نیا . ساپس ا دیا به متن گرد لیو تبد کتهید ست یس

دقات   زانیا قرار گرفت تاا م  لیو تحل هیمورد تجز ،شده کتهید

 زیو آناال  لیتحل یگردد. برا خصتست مش یدر مرحله ت سیس

از ر، گفتااا يدر بازشناساا ساات یس یدقاات و خطااا  زانیاام

 :دیاستفاده گرد ریزمطابق  2و  1 هایفرمول

 

 
 

: تعتداد کلمتات   Del.N. (Word Error Rate). نرخ خطای کلمتات  1فرمول 

: AllN: تعداد کلمتات نبتود دادگتان؛    Sub.N: تعداد کلمات درج؛ Ins.Nحذف؛ 

 تعداد کل کلمات دیکته شده.

 

 

 

: تعداد کلمتات درج؛  Ins.N: تعداد کلمات حذف؛ Del.N. درصد دقت. 2فرمول 
Sub.N تعداد کلمات نبود دادگان؛ :AllN.تعداد کل کلمات دیکته شده : 

 هایافته
 جااد یاه، مرحل نیاول :دادگان شامل چند مرحله است يطراح

 باشاد ينظر م مورد یحوزه يمتن یکرهیپ ای يکیمتون الکترون

ماوارد مربوطاه اساتخراج و باه بخاش آمااده        ،متون نیکه از ا

در  یریقابال بکاارگ   ،افازار تا نرم شودياضافه م یدادگان گفتار

داده  اننشا  ،1مراحال در شاکل    نینظر گردد. ا تخصص مورد

 شده است.

 

 

 .گفتار به متن لیتبد ستميدر س يدادگان متن يطراح یمراحل و اجزا .1شکل 
 

 هاای نگاارش  ،يمتنا  یکاره یکلماات پ  سازیکدستی جهت

 يو صاوت  يمتنا  لیعمل موجود در دو فا متفاوت کلمات شرح

کلمه با  کیمثال  ی. برادیگرد سهیمقا یکدیگربا  ،)ضبط شده(

 يمتنا  لیا باار تکارار در فا   11و  يصاوت  لیبار تکرار در فا 11

شاده   کتاه ید هاای لیتفاوت فا انگریشد که ب سهیانتخاب و مقا

همااان باارگ  پیااحاصاال از تا هااایلیاابااا فا پزشااکانتوسااط 

ر جادول  د ساه یمقا نیحاصل از ا هایافتهی. باشديعمل مشرح

 ،انواع کلمات موجود در دو ماتن  یسهیاساس مقا بر، 1شماره 

متون را به  سازیکدستیبه  ازین ،سهیمقا نیآورده شده است. ا

 .دهديم شینما يدرست

 کیا نشادن   تیا رعا ،1حاصال از جادول    یهاافتهیطبق  بر

 طیدر محاا ،عماال اسااتاندارد خاااص در نگااارش متااون شاارح

بااا  کسااانیکلمااات  جااادیباعاا  اشااده و مشااخص  یاانااهیرا

کلمات، باه   نیو هنگام شمردن ا گرددميمتفاوت  یکاراکترها

 نی. چنا شاوند يمختلاف در نظار گرفتاه ما     یعنوان دو کلمه

 یچناد شاکل نوشاتار    یبرا کسانیتلفظ  کیاصل  در یموارد

افازار  در نارم  يکیآکوسات  یخطاا  باروز و موجاب   کارده  جادیا

د نشاو  لیتباد  يبه قالب دیاطالعات موجود بابنابراین، . شونديم

 .باشاد  ریپاامکان يبه راحت هااز آن یکه استخراج اطالعات آمار

مختلاف کلماات جساتجو و باه      یيحاالت امال ،لیدل نیبه هم

 .  دیگرد لیواحد تبد حالت کی

 متفاوت،   یهار ثبت تلفظاعالوه ب ،بخش نگارش تلفظ یرااب
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و باه   دیا تحت عنوان تلفظ لحاظ گرد زین ینوشتار یهاصورت

تلفظ کلماه اضاافه شاد. تعاداد کال کلماات ماتن در بخاش         

کلمه و تعداد تلفاظ   1122( یسازدستکی)بعد از  يسینوتلفظ

مورد در انواع کلمات متفااوت باود. در کال     16مورد تا  کیاز 

متفااوت وجاود    يو معنا  کساان یمتن فقط دو کلمه باا تلفاظ   

 یبرا یابزار ي)به دو معن PINکلمات شامل تلفظ  نیا .داشت

و ماورد دوم حالات    ياساتخوان  يو خردشدگ يشکستگ کسیف

 Posterior Interosseousمربااوط بااه عصااب   یاختصااار

Nerve و تلفظ )"IN" و  "نیا" یدر دو کلمه"in" .است 

 
 .متفاوت یهانمونه قيانواع کلمات موجود در دو متن و تطب سهی: مقا 2 جدول

 

 هاکلمه درون فایل
در فایل  تعداد کلمه

 صوتي

در فایل  تعداد کلمه

 متني

Flap 5 موجود نیست 

 11 15 فالپ

 17 16 فلپ

 11 11 جمع

 

پزشکان آماوزش   نکهیبر حسب ا ،ست یتست س یدر مرحله

پزشک در اتااق   8 نیپرونده ب 80 ر،یخ ایباشند  دهید یکاربرد

 تعیین گردیاد خطا  هایشاخص زانیشد. سپس م کتهیعمل د

کاه کااربران    دادنشاان  هاای انجاام شاده    (. بررساي 1)جدول 

 161حادود  ه، شاد  کتهید یکلمه 626با تعداد ندیده آموزش 

وجود داشت و در گروه  %1/21 يفراوان هاند ککلمه خطا داشته

 يفراواند، کلمه خطا داشتن 90که  ،کلمه 557با  ده،دی آموزش

دو گاروه باا    نیا ا نیبه دست آماد. ارتبااط آماوزش با     1/18%

05/0P< آماوزش   ریثأبودن ارتباط و ت دارمعني یدهندهنشان

 .باشديافزار مدر بهبود عملکرد نرم

از ساه   يکین، گفتار به مت لیتبد ست یتست س یمرحله در

. دهاد ممکان اسات رخ    ينیگزیحااف، درج و جاا   ینوع خطا

واج( در  ایا )کلماه   یاي واحد آوا کیشامل وجود  ،حاف خطای

درج،  ی. خطاا شودينم يبازشناس يول باشد،يگفتار م گنالیس

گفتار وجود نادارد کاه    گنالیشده در س يبازشناس یيواحد آوا

 شیپا  یيواحد آوا کی یبه جا زینو صیدر هنگام تشخ الًمعمو

واحاد   کیا  یبه اشتباه به جا یيواحد آوا کیکه  ي. وقتدیآيم

رخ داده  ينیگزیجاا  یخطاا  شاود يما  يبازشناس یگرید یيآوا

 (. 22) است

 زانیا منشاان داده شاده اسات،     2جادول  طور کاه در  همان

 %1 ه،نشااد هیااکااه در دادگااان تعب يحاصاال از کلمااات یخطااا

به دادگاان   شیافزا تیقابل يبه راحت ،کلمات نیالبته ا .باشديم

  یاجرا یشدن دادگان در مراحل بعد تريو موجب غن داشتهرا 

 یساه ی. مقاشاود يما  سات  یس صیپروژه و بهبود دقات تشاخ  

 سات  یاستفاده درست س یبرا متفاوتآموزش  زانیکاربران با م

 >05/0P-value باا  زنی عمل شرح یکتهیجهت د یریو بکارگ

بودن ارتباط آماوزش کااربران باا بهباود دقات       داريمعن انگریب

 .باشديم ست یس

 زیمربوط باه ناو   ،شیآزما نیشده در ا جادیا یخطا نیمهمتر

 زانیم يکه به عنوان علت اصل باشديم %7/11 و حدوداً طیمح

 نیمهمتر ،جهیو درج اشتباه کلمه است. در نت ست یخطا در س

 زیخطاا باا حااف ناو     نیا کاهش ا ،پژوهشگر یرو شیچالش پ

 .باشديم طیمح

 
در  ستميافزار بعد از تست سموجود در نرم یو نوع خطاها زانيم .1 جدول

 .اتاق عمل
 

 کاربر بدون آموزش

 )درصد( تعداد

 کاربر آموزش دیده

 )درصد( تعداد
 خطاها

 کلمات خارج از دادگان 10(6/1) 12(6/1)

 خطای جایگزیني 1(5/0) 9(1/1)

 خطای دیکته کننده 1(5/0) 8(7/0)

 )نویز( خطای درج 89(2/12) 122(8/12)

 خطای حذف 5(1) 10(1/1)

 کل خطا 90(2/18) 161(1/21)

 

 بحث:
 یمقادور باوده و دارا   ،دادگاان  يپژوهش نشان داد که طراح

. باشاد يدسات ما   يما یترم ياعماال جراحا   یالزم بارا  یيکارا

دادگاان،   اریا صدا اماواج را براسااس ساه مع    صتشخی افزارنرم

 دیا نمايما  يبازشناسا  يو مادل زباان   کنندهکتهیفرد د لیپروفا

(21  .) 

 یربناا یز نگفتار به متن، به عنوا لیتبد یهاست یدادگان س

برخوردار باشاند. دادگاان    يکاف تیاز جامع دیبا ،ست یس ياصل

حداکثر واژگان مربوط به تخصص مورد نظار، باا    یمناسب دارا

(. بر اسااس ماوارد   21) است دیاصطالحات جد شیافزا تیقابل

 بارای  عمال  تعاداد شارح   نیشتریشد ب يفوق، در پژوهش سع

 ینموناه  ،شاده  دیا دادگان به کاار رود تاا دادگاان تول    يطراح

 را باشند. را دا ياز کلمات تخصص يکامل

 بخاش  ،افازار در قلاب نارم  ، Kirriemuireاساس پژوهش  بر

شاامل کلماات و    ،ایهیا پا یبه صادا  گفتاری کلمات یترجمه

افزار در تخصص خااص  نرم یریبکارگ یقرار دارد. برا هاالبیس

 ،ترجماه  یاسات تاا در مرحلاه    يواژگان تخصصا  جادیبه ا ازین

پاژوهش   .(22) در آن حوزه گردد ست یدقت س شیموجب افزا

 .باشديم Kirriemuireپژوهش  یستاما در را
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 کلماات  تعداد اساس بر گفتار بازشناسي هایسیست  دادگان

 کلماه،  100 تا 1 کوچک واژگان شامل دسته چهار به ،دادگان

 باین  بازرگ  واژگاان  کلمه، 1000 تا 101 بین متوسط واژگان

 از بیشااتر ،باازرگ خیلااي واژگااان و کلمااه 80000 تااا 1001

اسااس دادگاان    نیا (. بار ا 25) شونديم  تقسی کلمه 80000

از  شیشده در پژوهش شامل دادگان بزرگ به مفهاوم با   جادیا

 .باشديواژه م 1000

 جااد یا یکه نوع متاون بارا   شوديم انیب Soutoپژوهش  در

گفتاار   يکاربرد آن در بازشناسا  یبه حوزه يبستگ ،يمدل زبان

 ،يپزشک هایگزارش صیتشخدر  يمدل زبان جادیدارد. جهت ا

 يمتاون پزشاک   ایا  يپزشاک هاای  گازارش  یادیبه تعداد ز ازین

پاژوهش در   نیا استخراج گردد. ا يتا مدل زبان باشديمرتبط م

سوتو کلماات   ،ي(. از طرف28) باشديم Soutoپژوهش  یتاراس

از مشکالت در کااهش دقات    يکیخارج از واژگان را به عنوان 

شاده در گفتاار    انیا که شامل کلماات ب  دنمایيم انیب ست یس

 ،لهأمسا  نای حل راه نتریساده .است که در دادگان وجود ندارد

 اتمرباوط باه کلما    یکاهش خطا یگسترش اندازه واژگان برا

 ادیا تعاداد ز  یری(. با وجود بکاارگ 28) باشديخارج از واژگان م

از کلماات   يناشا  یهناوز خطاا   ،دادگان طراحي در عمل شرح

 تیا خارج از دادگان در مرحله تست وجاود داشات کاه باا قابل    

مورد در طول مرحله تست مرتفاع   نیکلمات دادگان، ا شیافزا

 ژوهشحاصال از پا   جینتاا  راساتای ها   زیا ماورد ن  نی. ادیگرد

 باشد.يم

 يبازشناسا  یمحققان حوزه یرو شیپ ياساس یهاچالش از

(. 27) باشاد يگفتار به متن ما  لیتبد هایست یگفتار، دقت س

کلماه   صیدرصاد تشاخ   یریا گاندازه یلهیبه وس ست یدقت س

 ط،یشاامل محا   يژگا یو نی( که باه چناد  26) شوديم يابیارز

 کروفنیکاربر و نوع م یبا صدا ست یآموزش س نه،یزم یصداها

 (. 10 و 29) اردد يبستگ

 ادیا ز نهیزم یو همکاران، اگر صداها Wagner يبررس طبق

(. 11) اباد یکااهش   %60ممکن اسات تاا    ست یدقت س ،گردد

که با  يو پرسنل کننده کتهیبا چند فرد د يطیدر مح ،نیهم ن

کاه باه    يپزشاکان  نیهم نا  کنند،يبا ه  صحبت م ایتلفن و 

 کتهیتعداد و درصد دقت در هنگام د ،دهنديمشاوره م مارانیب

 شاتر یب ،جماالت  یو خطاهاا  افتاه ی کااهش  یادیا به مقادار ز 

، وجود اتاق Monlar قاتیطبق تحق ،نی(. هم ن12) دنشويم

در آن  یفارد  سات  یس کیا بدون پرسنل و صادا کاه    يکوچک

کردن را  کتهیدر د یشتری(، درصد دقت ب11) شده باشد هیتعب

تست، نبود محل بادون صادا و    یفراه  خواهد کرد. در مرحله

درج به  یخطا جادیا يبه عنوان علت اصل ،کتهید یمشخص برا

خطا  نیا توانيبدون صدا م يطیمح یهیحساب آمد که با تعب

 ،حاصل از پژوهش هایافتهیحاف نمود.  يحت ایرا کاهش داد 

 بود. Wangerو  Monlar هایپژوهش یدکنندهییأت

 تیا موفق یمها  بارا   یکاربران به عنوان مورد يکاف آموزش

بار   ،نیهم نا (. 12)شود محسوب ميافزار نرم یهایسازادهیپ

صاحبت ماداوم و    یآموزش کااربر بارا   ،Zafarاساس پژوهش 

 انیا ب Zafar. گاردد يخطاها ما  زانمی کاهش موجب ،ترواضح

 یباارا ساات یآمااوزش بااا س قااهیدق 25کااه گاراناادن  دارديماا

ضاروری   ،سات  یجهت کاار باا س   ،فرد زشصدا و آمو صیتشخ

 یحاصال از مرحلاه   جیبا توجاه باه نتاا    ،مورد نی(. ا12)است 

 يو کاربران با آموزش متفااوت در پاژوهش فعلا    ست یتست س

 استفاده، مورد افزاربه نرم ،ست یآموزش س زانیم شد. دییأت زین

 ،ست یدقت مورد انتظار از س زانیو م وتریکامپ پردازشي قدرت

 يقادرت پردازشا   دارای یوترهاا یکامپ یریدارد. بکارگ يبستگ

 نیا (. ا22) شوديش مو زمان آموز زانیموجب کاهش م ،باالتر

در  نیاساات. هم ناا قااهیدق 20 ،يفعلاا ساات یآمااوزش در س

است کاه آماوزش و    نیاز ا يحاک هاافتهی زین Grassoپژوهش 

بعاد از آماوزش    کاه یطوره با ه  مرتبط هستند ب ست یدقت س

 یآن حاوزه  یبارا  سات  یهر فارد، عملکارد س   یبرا قهیدق 10

 زیا ن ریا حاصل از پاژوهش اخ  جی(. نتا15) ابدیيبهبود م ،خاص

توساط   يپژوهشا  در .باشاد يما  Grassoپاژوهش   راستایه 

Jungk سااات یو همکااااران باااا اساااتفاده از س IBM یبااارا 

 قاه یدق 90 ،افازار فاز آموزش نارم  ،يهوشیموارد ب یمستندساز

روش صاحبت باا    یيآن جهت آشنا یقهیدق 10بوده است که 

از آموزش با بهباود دقات    زانیم نای .است شده اعمال افزارنرم

پژوهش  یراستاپژوهش ه  نیا جی(. نتا18) همراه بود ست یس

 .باشديفوق م

 تیا قابل يپزشک یدر حوزه یادیبن یپروژه به عنوان کار نیا

 کیا الکترون یپروناده  لتکمی و بهبود جهت افزارنرم یریبکارگ

 ،یسااز نهیمرحله تست و به نیبه چند ازینمود. البته ن دییأرا ت

الزم  ،آن يعملا  یاجارا  يابیا و ارز سات  یجهت بهبود دقات س 

 مفهاوم شامل واژگان بزرگ باه   ،شده ي. دادگان طراحباشدمي

 سات  یدسات و س  يتخصاص جراحا   یواژه بارا  1000از  شیب

در  یریبکااارگ تیاابااوده کااه قابل وسااتهیگفتااار پ صیتشااخ

 يدر بخش جراحا  يمیو ترم کیپالست يجراح یهامارستانیب

 سات  یس يمعرفا  یتالش برا نیاول ،افزارنرم نیادست را دارد. 

اساات کااه بااا   يپزشااک یگفتااار بااه مااتن در حااوزه  لیتبااد

از بروز خطا در ورود اطالعاات   یریو جلوگ نهیبه یمستندساز

افازار حاضار   . نرمشودياطالعات پرونده م لیموجب تکم ،ماریب

بر کلماه اسات. در    يو مبتن ندهیاز نوع بالدرنگ، مستقل از گو
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 نیا ا یو دادگاان گفتاار   "ساا ینو" هیا پا سات  یاز س ،وژهپر نیا

 استفاده شد.   ،یدیتول يدادگان متن یریبکارگ یافزار برانرم
 

 يتشکر و قدردان
 خرداد 15 يفوق تخصص  مارستانیب والن و پزشکان ؤمس از

کماال   ،و تسات پاروژه   جااد یو مساعدت در ا یهمکار لیبه دل

شارکت عصار    نیو مهندسا  ریاز ماد  ،نی. هم ن یتشکر را دار

افزار نرم یدادگان بر رو یساز ادهیقبول پ لیپرداز به دل شیگو

 .دشويم يقدردان مانهیمص ،شانیا یشائبهيو زحمات ب ساینو
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