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 صوات األ على ليآلتحسین السرعة لنظام التعرف ا

   في األنظمة ذات السعة العالیة من الكلمات
  مقدمة من

 إسالم عید علي دمحم المغربي/ م

  جامعة الفیوم - رسالة مقدمة إلي كلیة الھندسة

  الماجستیر كجزء من متطلبات الحصول علي درجة

  

  في 

  ھندسة اإلتصاالت و اإللكترونیات

  كلیة الھندسة -یةبقسم الھندسة الكھر

  جامعة الفیوم

  

 

  الفیوم ةجامع، الھندسةكلیة 

    ةجمھوریة مصر العربی -الفیوم

٢٠١٣    

  كــــــــــلیـــة الھـــــــــندســـة
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 صوات األ على ليآلتحسین السرعة لنظام التعرف ا

  في األنظمة ذات السعة العالیة من الكلمات
  

 

  

  مقدمة من

 إسالم عید علي دمحم المغربي/ م

  جامعة الفیوم -رسالة مقدمة إلي كلیة الھندسة 

  كجزء من متطلبات الحصول علي درجة الماجستیر

  

  في 

  ھندسة اإلتصاالت و اإللكترونیات

  كلیة الھندسة- قسم الھندسة الكھربیة

  جامعة الفیوم

  

  

 

  الفیوم ةجامع، كلیة الھندسة

    ةمصر العربیجمھوریة  -الفیوم

٢٠١٣  
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 صوات األ على ليآلتحسین السرعة لنظام التعرف ا

  في األنظمة ذات السعة العالیة من الكلمات
  

  مقدمة من

 إسالم عید علي دمحم المغربي/ م

  جامعة الفیوم - رسالة مقدمة إلي كلیة الھندسة

  الماجستیر ةكجزء من متطلبات الحصول علي درج

 

  اإللكترونیاتھندسة اإلتصاالت و 

  كلیة الھندسة- قسم الھندسة الكھربیة

 جامعة الفیوم

  تحــــت إشــــراف

  رانیا أحمد عبد العظیم أبو السعود. عـمـرو محمــد رفعـــت جـــودي      د. د

  الفیوم جامعة - كلیھ الھندسة -  قسم ھندسة اإلتصاالت واإللیكترونیات

  

  

  

  جامعھ الفیوم، ةكلیة الھندس

    ةجمھوریة مصر العربی -الفیوم

٢٠١٣  
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 صوات األ على ليآلتحسین السرعة لنظام التعرف ا

   في األنظمة ذات السعة العالیة من الكلمات
  

  مقدمة من

 إسالم عید علي دمحم المغربي/ م

  جامعة الفیوم -رسالة مقدمة إلي كلیة الھندسة 

  الماجستیر ةكجزء من متطلبات الحصول علي درج

  اإلتصاالت و اإللكترونیاتھندسة 

  كلیة الھندسة- قسم الھندسة الكھربیة

  جامعة الفیوم

  

  :یعتمد من لجنة الممتحنین

  )المشرف الرئیسي(             جودي                عمرو دمحم رفعت : الدكتور

  )جامعة الفیوم –كلیة الھندسة (   عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح شتا :األستاذ الدكتور

  )جامعة عین شمس –كلیة الھندسة (        سلوي حسین الرملي  :ةالدكتور ةاألستاذ

  

  

  الفیوم ةجامع، ةكلیة الھندس

   ةیبجمھوریة مصر العر -الفیوم

٢٠١٣  
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  ملخص الرسالة

 حلم األوقات من وقت في بات ما بعد المنطوقة األنظمة مع تعامل أول التسعینیات شھدت

 والتخاطب الحاسوب مع التحدث من تمكنھم التي الطریقة إلى مبرمجي الحاسوب الوصول

استخدام وحدات  في صعوبة یواجھون من لمساعدة تستخدم التي أصبحت الطریقة ھذه , معھ

 للرفاھیة وسیلة ذلك مع وھي , مع الحاسوب لیتعاملوا المفاتیح لوحة التقلیدیة مثلاالدخال 

 . لدى والراحة

 الدول بعض في صار حیث االشارات الصوتیة على التعرف وھناك اھمیة كبیرة لنظام

 الجھات استخدمتھ ما بعد األمن من كثیر وحقق الطالب امتحانات إلنجاز وسیلة المتقدمة

أوفیس  XP میكروسوفت بھا أتت التي الخصائص أحد ھو الكالم على التعرف وأیضا. األمنیة

 عن النوافذ في والتحكم األوامر وتنفیذ النصوص إدخال للمستخدمین الممكن والتي جعلت من

  .المایكروفون في التحدث طریق

 في یجب )وخصوصا الكالم(اإلشارات الصوتیة  معالجة بعملیة یقوم لكي اآللي والحاسب

 speech) الكالم على بالتعرف یسمى ما وھو األصوات ھذه بالتعرف علي یقوم أن البدایة

recognition)  . نص او  شكل إلى المدخلة الصوتیة اإلشاراتوھذه العملیة تسمح بتحویل

أوامر یفھمھا الحاسب لیستطیع التعامل معھا وإلستخدامھا في كثیر من التطبیقات التي 

  : تتضمن

  ؛ )اتصل بالمنزل : على سبیل المثال( المستخدم الصوتیة مثل الطلب الصوتيواجھة  

  أرید عمل مكالمة تلیفونیة على حساب المتلقي : على سبیل المثال(توجیھ المكالمات( ،  

  ادخل رقم البطاقة االئتمانیة : على سبیل المثال( البحث ، إدخال بیانات بسیطة( ،  

  لج الكلماتمعا :مثل( خطاب معالجة النصوص " Word "  أو رسائل البرید

  )االلكتروني

  وكثیر من التطبیقات االخري) أجھزة اإلدخال المباشر : مثل(و المركبة الجویة.  

 probabilistic "احتمالیة  نماذجمعظم أنظمة التعرف علي االصوات الحدیثة تستخدم 

models " ال  ولكن .ماتللتعرف على الكل المستخدمة األصوات من سلسلةتفسیر ل



  ح
 

البحث  عملیةتحسین وأیضا  التعرف على الكالمنظام  نواتج نزال في إحتاج لزیادة دقة

  .عن الكلمة وزیادة سرعھ عملیة التعرف علي الصوت

یتعامل نظام التعرف علي االصوات بشكل سیئ في وجود الضوضاء وخصوصا عندما یكون 

االنسان یستطیع تمییز الصوت في  ھناك أكثر من متحدث في نفس الوقت وبالرغم من أن

وجود مجموعھ كبیره من االصوات المختلفة ولكن النظام االلي تقل كفاءتھ مع زیادة 

حیث ان عملیة استخالص موجة الصوت من بیئة بھا اكثر من متحدث عملیة . الضوضاء

 .صعبھ نوعا ما

ات التي یتم المقارنة من العوامل المھمة في بناء نظام التعرف علي االصوات ھي حجم الكلم

. بینھا وبین الصوت حیث ان حجم الكلمات یؤثرعلي تعقید عملیة البحث وایضا علي دقة الناتج

 ٢٠كلمة في قاموس یحتوي علي  ٢٠ومن الواضح انھ من السھل البحث عن كلمھ من بین 

ا وھذا م. كلمة فقط عن البحث عن كلمة في قاموس یحتوي علي مئات او االف من الكلمات

 phonemesالفونیمات یقوم بھ نظام التعرف علي الكالم فھو یقوم بالبحث في قاموس من 

بحیث یمكن تقسیم الكلمة الي وحدات أصغروھي  وھي إحدى وحدات الكالم الصغرى

  .الفونیمة لیستطیع التعرف علي الكالم

ملیة ونتیجة لكل ھذه العوامل فإن نظام التعرف علي االصوات یحتاج لتحسین سرعة ع

مع   " phonemes"التعرف علي الصوت وخاصا في حالة المقارنة بعدد كبیر من الفونیمات 

المحافظھ علي دقة النظام و تحسین اداءه ویتم ذلك من خالل التعرف علي احدث الطرق 

واالسالیب المستخدمة في نظم التعرف علي الكالم و محاولة تحسینھا للوصول للھدف 

  .المطلوب من البحث

للغة العربیھ حیث یتم  "phones"ه الرسالھ تقدم تصمیم لنظام التعرف علي اجزاء الصوت ھذ

و ھذه . ایضا تقدیم بعض التحسینات علي االصدارات المقدمھ مسبقا التي تقوم بنفس الوظیفھ

التحسینات تھدف الي زیادة دقة و كفاءة النظام وایضا زیادة سرعة عملیة التعرف علي 

لنتائج التي تم التوصل الیھا من خالل ھذه التحسینات ھي زیادة كفاءة نظام وحدات الصوت و ا

  .عن االنظمھ المقارنھ مع النظام الذي تقدمھ ھذه الرسالة% ٢٢التعرف علي االصوات بنسبة 


