
  

  

  

  
  

  لترقیةبیانات عن بحث مقدم  ل
  )مشترك( الثالثالبحث 

عنوان 
  البحث

Automatic Speech  Recognition of Arabic Phones Using Optimal-Depth-
Split-Energy Best Tree Encoding",  

 الشجرة المثلي المشفرةنموذج  الصوتي باستخدامالعربي لمحتوى ل الحدیث التعرف اآللى على
  .المثالیھ الشجرة المثلي المشفرةنموذج لق للطاقھ الفصل العمی خاصیة  المعتمد على 

أسماء 
  المؤلفین

المشرف عمرو دمحم رفعت أستاذ مساعد بقسم ھندسة الكھربیة كلیة الھندسة  جامعة الفیوم .د.١
 الرئیسي وقد قام بتحدید نقطة البحث وقد قام بالمساعدة في إجرائھ وإعداده للنشر

الرسالة وقد قامت باإلشراف على إخراج البحث مشرف على  –رانیا أحمد عبد العظیم  .٢
 ومراجعة العمل 

  .طالبة ماجستیر وقد قامت بإجراء البحث وإعداده للنشر –إسالم عید علي دمحم المغربي .٣
 Twelfth Conference on Language, the Egyptian Society, (ESOLEC’12)  اسم المجلة

of Language Engineering ,Faculty of Engineering, Ain Shams University 
Engineering, Cairo, Egypt 

 رقم المجلد
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 باللغة
  العربیة

نتائج واعدة ]  ١[الذي قدم للمرة األولى في   ( BTE )الشجرة المثلي المشفرة نموذج  یعطي 
ھو  ( BTE )الشجرة المثلي المشفرة نموذج  العامل الرئیسي في. الحدیثعلى  األليفي التعرف 
 الي أنماطالمعلومات  تحویلجدید الذي تم فیھ  نطاقفي  الحدیثعلى  األليالتعرف حل مشكلة 

من  ممن العدید من نقاط الضعف التي تمنعھ BTE5 و BTE4النموذجین  نيیعا .األبعاد ئیةثنا
 تحسین الھدف من ھذا البحث ھو  .الحدیثعلى  األليالتعرف  بیقاتتجاریا لتط مالئمین مكونھ
، ویتم  الصوت الكالميفي حل مشكلة معیار التعرف علي الشجرة المثلي المشفرة نموذج  كفاءة

  . استخدام اللغة العربیة
  (BTE) .الشجرة المثلي المشفرة تشفیر لتحسین في ھذا البحث ، یتم إضافة اثنین من العوامل 

 متجھفي  الممیزه المالمحعدد  دتحدیو  (AL) ه العوامل ھي مستوى تحلیل المویجاتھذ
من أجل مویجات المكونات تحلیل وتم األخذ في االعتبار سبع مستویات من  .المجمع الخصائص

 مكونات إضافیة إلى ٤وباإلضافة إلى ذلك ، تم إضافة  .األمثل الوصول لمستوي من التحلیل ھو
 ممیزاتمكون یتم تقسیم  . المجمع الخصائص لمتجھ )(BTEلمثلي المشفرة الشجرة انموذج 
  نموذج ال كفاءة أكثر منال تحسینا في ٪ ٢٢ BTE7 نموذج الیعطي  مما .عناصر ٤إلى الطاقة 

BTE4  نموذج ال كفاءة أكثر منال تحسینا في٪  ٤٥و حوالي BTE5  . ، وباإلضافة إلى ذلك
االلي علي الكلمات افضل من التعرف نتائج  في ید من االستقرار الي المز BTE7 نموذج ال یشیر

٪ ١٠أكثر من  BTE7   نموذج الیعطي و   . BTE5 نموذج ال وأ BTE4 نموذج ال كل من
  .BTE4 نموذج التحسین في الدقھ اكثر من 

  

 )I( نموذج


