
  
  
  

  بیانات عن بحث مقدم  للترقیة
  )مشترك( السادسالبحث 

 Automatic Speech Annotation Using HMM based on Best Tree "  عنوان البحث
Encoding (BTE) Feature" 

في المعتمد على خاصیة خالتعرف اآللى على المحتوى الصوتي باستخدام نموذج ماركوف ال
  ة لباقة المویجاتالشجرة المثلي المشفر

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

لى إخراج البحث مشرف على الرسالة وقد قامت باإلشراف ع –رانیا أحمد عبد العظیم .٢
  ومراجعة العمل 
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للفظي ھي مھمة شاقة وتستغرق الصوت ضد التسلسل ا محتويلالتعرف الغیر اآللى  
نظام التعرف االلي علي الصوت الكالمي على  تقدیم ھذا البحث یھدف إلى  . ا طویالقتو

  .حزم المویجاتل  الشجرة المثلي المشفرة نموذجأساس  تحسین 
 حزم المویجات الذي تم تصمیمھ من قبل ل  الشجرة المثلي المشفرة نموذج ة تعزیزعملی

الشجرة  نموذجإلى   تسریعالمكونات من خالل إضافة مكونات الدلتا و  تم تدعیمھا
 .حزم المویجاتل  المثلي المشفرة

وحدات حدود  كتشافالحزم المویجات یستخدم ل  الشجرة المثلي المشفرة نموذج
 میل الترددنموذج معامالت مقارنة مع ویقدم البحث  . الحدیث ى طولصوت علال

 مزیجمع  في خنموذج ماركوف الم اتخدتم إسو . حل نفس المشكلةللخصائص الحدیث 
كأدوات   HTKبرنامج  وتستخدم . لبناء نماذج إحصائیة من خالل ھذا البحث جاوس

٪  ٥٧.٠٢ بنسبة معدل التعرفبیمكن للنظام تحدید اللفظ الكالمي  . لتنفیذ النموذج
معدل ویحقق النظلم ،لخصائص الحدیث  میل الترددنموذج معامالت  على أساسمعتمدا 
حزم المویجات ل  الشجرة المثلي المشفرة نموذج ٪ على أساس ٢٩.٠٧ بنسبةالتعرف 

 س تحسین نموذج٪ على أسا ٢٩.٢٤معدل التعرف  الذي تم تصمیمھ من قبل ، و
   .حزم المویجاتل مشفرةالشجرة المثلي ال

 ١٢حزم المویجات الحالي یتكون من ل  الشجرة المثلي المشفرة تحسین نموذج متجھ
وھذا . لخصائص الحدیث  میل الترددنموذج معامالت مكون ل ٣٩مكون مقارنة ب 

المویجات مع ال حزم ل  الشجرة المثلي المشفرة نموذجیعطي  و.یجعلھ نظاما واعدا
نموذج ل مكون ناقالت ٣٩یده لنظام التعرف مقارنة ب  مكون نسبة نجاح ج١٢

التعرف اآللى على  على نطاق واسع في مجاللخصائص الحدیث میل التردد معامالت 
  .المحتوى الصوتي
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