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ABSTRACT 
In this research a new approach was to represent the speech signal into two 

dimensional array to make it suitable for evaluating the egin value for this signal. 

So many samples of speech signal for both male/female were adopted to 

generate a threshold for the eign value of male/female after reduce most of the high 

frequencies from the speech signal using  Fourier transform. Then the correlation  factor 

to be measured between the input signal and the threshold values for both  male and 

female، Then found the range of the correlation between the carve of egin value of input  

signal and threshold one of both groups. 

The adopted algorithm pass about 90 % of the tested samples of male and 85 % 

of the female. 
Keywords: Speech signal, egin value. 

 تمييز جنس المتكلمفي  إلشارة الكالم تماد القيمة المميزةعا
 لنعيمياميسون خضر 

 جامعة الموصل ، ب والرياضياتو كلية علوم الحاس
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 صخملال
ثيذل شاذا ا المذمم مذل مذمو م ذنوفة  واليذة وللذ  ل عل ذا تم في هذاا الححذا اعامذاس وسذلوب جألجذأل مجذل تم

 .( لال  اإلاا اEgin Value) مملمة مجل حساب القيمة المميزا
شنذذا ( ومذذل  ذذم حسذذاب حذذأل عاحذذة للقيمذذة  / وقذذأل تذذم اعامذذاس عيوذذات وثيذذرا مصذذوات مذذل وذذم ال وسذذيل )لوذذو 

عذأل اماذزاو الاذرسسات العاليذة مذل شاذا ا ال ذوت  اسذذا ألام المميذزا لنةذة الذاوو  وحذأل عاحذة للقيمذة المميذزا لنةذة اإلنذذا   
الكاشذذام مذذألا ت ذذا ب القيمذذة المميذذزا  (Correlation Factor)تحويذذل فذذو ير جذذام  عذذألها حسذذاب عامذذل الا ذذا ب 

 لإلاا ا الألاملة مع حأل العاحة للقيمة المميزا لنةة الاوو  وحأل العاحذة للقيمذة المميذزا لنةذة اإلنذا  ومذل  ذم  شى ذاس مذألا
الا ا ب بيل موحوي القيمة المميزا لإلاا ا الألاملة وموحويي حذأل العاحذة للقيمذة المميذزا لمذم ال وسذيل وللذ  مذل مذمو 

% عوأل اماحذا  عيوذات مصذوات مذل  90 وعطت ال وا زمية المعامألا ناالج صحيحة لات مألا  سم تل  الموحويات.
وقذذأل تذذم فذذي هذذاا الححذذا اسذذا ألام ل ذذة مذذاتمب  نذذا .% عوذذأل اماحذذا  عيوذذات مصذذوات مذذل فةذذة اإل 85فةذذة الذذاوو  و

(Matlab Version 7.9 (32-bit)) . 
 شاا ا الممم، القيمة المميزا.الكلمات المفتاحية: 

 : المقدمة 1 -
الماملم ل ا تطبي ات وثيرا. حيا شن شاا ا   جوس شن تحليل العمقة بيل السمات ال وتية، السمعية للممم و 

ف ي تعطي للمسامع فمرا  عل الرسالة الاي جام ن ل ا على لسان الماملم، المعلومات فضم الممم تحوي المثير مل
عل جوس الماملم،  اإلضافة شلى حالاه العاطفية. شن امامم نمط الممم بيل اإلنا  والاوو  ىأتي مل االمامفات 

في حالة اإلنا  فأن ال  الص   ( إلاا ا الممم. فمثم،(Paralinguistic في ال  الص الل وية وغير الل وية
 . [1] الل وية تامثل في وجوس الارسسات العالية، على العكس مل لل   الوسحة للاوو 
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كما ون الا ييرات النسل ية تؤ ر على صوت الماملم، حيا تمر الحو را  عملية نضوج الاي تبألو في وقت 
لا ييرات ش ا ا تحأل  ممو سل البلوغ، ومع مرو   حيا شن وكثر ا  محكر مل العمر وتسامر  الا ييرات ممو الحياا.

وما ون المناصل الاي تسمح لحروة  الوقت فأن غضا يف الحو را تبألو  الاملس وت حح ما لحة وكثر   ليل.
 .[1]الطيات ال وتية  م ية ام عاس ت حح وصلب وح م عضلة الطيات ال وتية ى ل 

ص الطبيعية )تشريحية وفسل ية( مثل ال وس، الوزن،  كال  تاضمل العوامل الماعل ة  الماملم ال  ال
ال حة، الاألميل، الحالة النسل ية. فمثم في حالة ال وس حيا شن معظم ال  الص ال وتية ت الف بيل  

امطوو  (Vocal Tract)ال وسيل الحعض  سبب امامفات تشريحية مثل ح م الحو را امكبر والموط ة ال وتية 
 .[1]مل الاوو  % وق ر 15 ح م الموط ة ال وتية في حالة اإلنا  هي ونحيا  لاوو .قليم ومعألو في حالة ا

ت ويذذة واعذذألا وصذذححت حقي ذذة تؤوذذأل علذذى اسذذاعماو السذذمع والمذذمم للاحذذاو  مذذل  حيذذا شن تمييذذز المذذمم  ليذذا  
ححت ونظمذة تمييذز ممو واج ة الل ة الطبيعية مع امج زا والمعألات )الشبي ة  الحشر مل ناحيذة اإلس ا((. عليذه وصذ 

 .[1]الممم بواسطة اآللة هي واحألا مل وكثر الطرق وناءا لاناعل اإلنسان مع اآللة 
كمذذذذا شن الل ذذذذات الطبيعيذذذذة لإلنسذذذذان تحاذذذذوي علذذذذى صذذذذنات مميذذذذزا وثيذذذذرا مو ذذذذا شمكانيذذذذة اعاماسهذذذذا لا ذذذذويف 

الحذاحثيل فذي هذاال االت اهذات  الماملميل مل حيا النةة العمرية وو مل حيا بيان جوس الماملم. ل اا نشذط وثيذر مذل
 مجل الامييز اآللي لمثير مل اماياء  اعاماس صوت الماملم.

اإلاا ات ال وتية ممكل ون تمون ل وت مسموع وو غير مسموع معامألا على الارسسات الاذي جامذون مو ذا 
وات الحيوانذات لل  ال وت. ومل الممكل ت ويف ال ذوت شلذى وصذوات اآلالت الموسذيقية  والمذمم الحشذري وو وصذ 

 )جميع ا تشار(   اصية وون ا مسموعة وم ال  االعاماس على الارسسات الاي تحاوي ا(.
، [3] عحذذا ا عذذل تابذذاب فذذي ضذذ ط ال ذذواء وو الوسذذط الواقذذل سذذب حه جسذذم م اذذزوممكذذل تعريذذف ال ذذوت انذذه 

، ومذذذا وصذذذوات [4] سذذذانوان وذذذان ال ذذذوت وممذذذا  فذذذان ال سذذذم الم اذذذز الذذذاي سذذذبب المذذذمم هذذذو اموتذذذا  ال ذذذوتية لإلن
 .[5] [6]الموسي ى فسبب ا االهازاز الحاصل في امسوات الموسيقية 

(، ولمذي Sound Waveىشا  عاسا ل اال الا يذرات الماابا ذة فذي ضذ ط ال ذواء  م ذطلح موجذة ال ذوت )
رسسات تمون هاال الا يرات مسموعة ى ب ون تح ل باذرسس مواسذب لامذون محسوسذة وتسذبب تذأ جح طبلذة املن، فذالا

 (، ومذع ت ذألم العمذر ى ذل هذاا المذألا20Hz - 20KHzالاذي تذامكل املن الحشذرية مذل تمييزهذا جاذراوا مذألاها مذا بذيل)
 . [7] [3]( 20Hz - 17KHzف أل ى ل شلى ) [5]

ذ (، والاذذي تمذذون Infrasound) وت ذذأل  اإلاذذا ا شلذذى ون الاذذرسسات الاذذي تمذذون اقذذل مذذل هذذاا المذذألا تذذألعى بذذ
  .[7]( Ultrasound) وعلى موه تألعى بذ

 : إشارة الكالم 2-

والاي مل الممكل تحويل ا شلى شاا ا  قمية  سذ ولة. ( Analog) شاا ا الممم هي عحا ا عل شاا ا تواظرية
احذذأل م ذذالص شاذذا ا المذذمم هذذي السذذعة والاذذي مذذل الممكذذل الح ذذوو علي ذذا  سذذ ولة مذذل مذذمو شاذذا ا المذذمم الرقميذذة 

، لاذذرسس والاذذي نح ذذل علي ذذا عذذاسا  اسذذا ألام عذذألا طذذرق مو ذذا طري ذذة تحويذذل فذذو يرالمسذذ لة. ال اصذذية اممذذرا هذذي ا
 ترميز الاوبؤ ال طي.،تحويل فو ير ال  ير

ف ذي  شاا ا الممم الاي جام شنااج ا مل قبل الحشر تحوي معلومات وكثر مل م رس الرسذالة الاذي جذام انا ال ذا  
، تعطذذي المسذذامع  فمذذرا  عذذل جذذوسأ المذذاملم وىضذذا  وحالاذذه ل ذذة االت ذذاو،  اإلضذذافة شلذذى هويذذةأ المذذامل م  فذذي  العاطفيذذةأ،أ
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، ، وبعأل لل  توضع سوي ة فذي الذألماغأ لا وليذأل    ْعض الحاالتأ ْل المعلوماتأ تعالج مأل قأبل المسامعأ ناتأ مأ ُول  هاال المكو 
 صو ا واملة عل محاس ةأ معي وةأ.

، وسذاهم الحذاحثون فذي الطرق اآللية ُطو  ْت لوقت طويل للح وو على هاال المسا ويات الُمْ ا لأنةأ للمعلوماتأ
، مثل تمييز المذامل مأ اآللذيأ  ،  (Automatic Speaker Recognition) م االتأ م النةأ لمعال ة ال طابأ  المكاللأ

 Natural Language Processing)، معال ذة الل ذةأ الطبيعيذةأ  (Language Identification)تعريذف الل ذةأ 

(NLP))ريذف المذامل مأ )هويذة المذامل مأ( ، تع (Speaker Identification (Speaker ID) اإلضذافة شلذى تمييذز  ،
مم، و و تذذذذأليف المذذذذمم ، ال ذذذذأل ا علذذذذى المذذذذ  ز  الححذذذذا  وىضذذذذا  علذذذذى شْعطذذذذاء المكذذذذاللأ  Speech) العاطنذذذذةأ الذذذذَ. و وذذذذ 

(Synthesis)). 
ْيط ر ا الموط ذذةأ ال ذذوتيةأ وا ت  سذذ  ْل الححذذاوأ ال ذذوتيةأ شلذذى الشذذناالأ،شن صذذوت  المذذممأ ت حذذْ امصذذوات  لذذاي ىمذذُر مذذأ

 ال  و ية تولأل عل طريق مرو  ال واءأ عبر الححاو ال وتية وممو موط ةأ صوتيةأ غير م ي ألاأ.
مأ الاشذذريح  لذذْ ْل الومذذالجأ ال ذذوتيةأ من الا ييذذرات الماعل ذذة  ذذالعمر فذذي عأ ل  ُعمذذر  مذذامل مأ مذذأ مذذل الممكذذُل و ْن ُن مذذ 

ْلم و   . [8]ظالف امعضاءأ ُجؤ  رانأ على الطي اتأ ال وتيةأ والموط ةأ ال وتية وعأ
ىمكل شعطاء تعريف ل وي للمذمم علذى انذه صذوت مشذامل علذى امحذرم ال  اليذة الاذي تبذألو  ذاملف كال  
 ألمة.، وهاا  الوسحة شلى الل ة العربية شل  ت الف امحرم ال  الية  امامم الل ات المسا [2] وتوا ي  الياء

)مل الواحية العلمية( على انه ىمثذل ال ذوت الوذاتج مذل اسذا ألام اموتذا  ال ذوتية إلنشذاء  ويوصف الممم
، ومذذا ال ذذألم موذذه فااروذذز فذذي ن ذذل [9] تمثيذذل ل ذذوي جو ذذل المعلومذذات مذذل المسذذا ل  الحذذألجا شلذذى المسذذا بل للحذذألجا
وو ال ماعذذذات، ول ذذذاا فذذذان الماحذذذأل يل عذذذاسا  المعوذذذى بذذذيل اماذذذ اد وو لزيذذذاسا الرا طذذذة االجاماعيذذذة بذذذيل اماذذذ اد

 .[10] ىسا ألمون ل ة واحألا  م موعة محألسا وعامة مل الملمات لمي جام ن ل المعلومات بيو م  شكل صحيح
، فالمعال ذذة اموليذذة الاذذي ت ذذرا علذذى مذذوادومذذا مذذل ناحيذذة الحاسذذوب فذذان ال ذذوت والمذذمم ومهمذذا لألىذذه 

( وتممذذيم وترميذذز ومذذزن، شال شن  عذذض بذذرامج Sampling )تعيذذان ،طيذذعال ذذوت لات ذذا ت ذذرا علذذى المذذمم، مذذل ت 
معال ذذة ال ذذوت ت الذذف عو ذذا للمذذمم مثذذاو للذذ  المذذحس، تعذذوس هذذاال االمامفذذات شلذذى وهميذذة االحانذذا  بذذحعض مذذواد 
المذذمم مذذل وضذذوا ونبذذرا ومن ذذوم شل ى ذذب ون جح ذذى المذذمم من ومذذا  ومعبذذرا عذذل ا  ذذية قاللذذه حاذذى  عذذأل ون تذذم وجذذراء 

 .[9] لمحس وفاح المحس عليها
ومذذا فذذي م ذذاو اعامذذاس شاذذا ا المذذمم فذذي المعال ذذات الحاسذذوبية ف ذذأل تذذم اعامذذاس وثيذذر مذذل الطرالذذق وامسذذاليب 

عليذذه وصذذححت شاذذا ا المذذمم مذذاسا م مذذة  الوسذذحة  ،ومو ذذا شمكانيذذة تحألجذذأل عمذذر مذذاملم وو الاوصذذل شلذذى صذذنات مذذاملم
 للعامليل في م او الاطبي ات الحاسوبية.

 (Speech Signal and Pattern Recognition)إشارة الكالم وتمييز األنماط  3-

تمييز امنماط هو العلم الاي جاضمل هألفه الن م الوظري والا ريبي لميفية بواء ونظمذة وموا زميذات تمذون  
  -:[11] قاس ا على القيام  عألا واياء مو ا

 م النة.والبيانات شلى وصوام  (Object)ت ويف اماياء  1.

 شى اس ونماط في البيانات ل رض اكاشام وتوبؤ المعرفة. 2.

 شى اس ونماط في م موعات بيانات الا ربة ل رض الاعلم والاطو . 3.

 تمويل لاكرات لألنماط والاي ىمكل ون تسارجع عوأل الاعرض لألنماط المما لة. 4.
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ال و  وال وت. وو الحاجة الت ال ال را  و (Objects)شن تمييز امنماط جوشأ مل الامييز اآللي لألاياء 
 . (Parameters) اآللي  االعاماس على م موعة مل العوامل

 (: Eigen Value( والقيمة المميزة ) Eigen Vectorمفاهيم المتجه المميز ) 4-

 n×1Yجواج الما ه  مر هو   n×1Xوالاي عوألما جام ضرب ا في الما ه   n×nAعلى فرض شن الم نوفة المربعة      
الذاي ىحذوو  ،(Eigen Vectorومثذل هذاا الما ذه ىسذمى  الما ذه المميذز ) Xوهذو  امسذان ننذس الما ذه امصذلي 

)وي ما  ذات ماعذألسا تشذحه الما ذه  Xوو وكثر مذل  Xشلى ما ه والاي ىكون شما ننس الما ه  Aالم نوفة المربعة 
X)،  والم ذذنوفة المربعذذةA ( تسذذمى م ذذنوفة الاحويذذلTransformation Matrix)،  والما ذذهX  ىسذذمى الما ذذه

(. ووما هو معروم ون وي عملية ضرب صحيح لما ه جواج ننس الما ذه وبذونس االت ذاال Eigen Vectorالمميز )
وي الما ذذه ف ذذط ىسذذاطيل. وهوذذا ى ذذأل  اإلاذذا ا شلذذى ون مذذل الممكذذل  ،(Scaled Upوف ذذط القيمذذة المطل ذذة لذذه تذذزساس )
ة المربعذة ولمذل لذيس مذل الضذرو ي العكذس. ويمكذل ون ىكذون لم ذنوفة الاحويذل تحألجأل الما ه المميذز مذل الم ذنوف

وجمذذيع م علذذى مذذط عمذذوسي وو ىكونذذوا ماعامذذألجل علذذى  ،(Eigen Vectorsالمربعذذة عذذألس مذذل الما  ذذات المميذذزا )
ميذزا ( جاطابق مع ذا وو جوازي ذا. ومن ذوم القيمذة المEigen Valueوول ما ه مميز ىشار( مع قيمة مميزا ) ، عض م

(Eigen Value هي تل  القيمة الاي تمون  قيان والاي عوألما تضرب  الما ه المميز جواج ننس الما ذه  القيذان )
 [.12وبونس االت اال ]

 طرائق حساب القيم المميزة: 5-

هوا( العألجأل مل الطرالق وال وا زميات المسا ألمة في شى اس وحساب القيم المميزا الحعض مو ا ىسا ألم      
 :جميع القيم المميزا والحعض اممر ىسا ألم في حساب وعلى وو وقل قيمة مميزا مل هاال الطرق ناور لحساب

   (Characteristic Polynomial)طريقة متعددة الحدود المميزة  (1) 

جام في هاال الطري ة شى اس جاو  ماعألسا الحألوس والاي تمثل القيم المميزا. وتعرم ماعألسا الحألوس المميزا 
 سلة الاالية:  المعا

pA(λ) = det(A − λIn)   
 (n*n)هي م نوفة مربعة لات ام عاس : A  حيا ون

In            الم نوفة المحاجألا : 
    det       محألس الم نوفة : 

وتسذذا ألم هذذاال الطري ذذة فذذي حالذذة وذذون ح ذذم الم ذذنوفة صذذ ير، منذذه فذذي حالذذة الم ذذنوفات وبيذذرا الح ذذم 
في شى اس جاو  ماعألسا الحألوس المميزا. لاا فذي حالذة وذون ماعذألسا الحذألوس المميذزا مذل نحااج شلى وقت وج أل وبيريل 

 . [13] (Iterative Methodsالأل جة الرا عة فما فوق نل أ شلى الطرق الامرا ية )
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 (Power Method)طريقة الرفع  (2) 

طري ة الرفع ل ا وهمية وبيرا وتعابذر امسذان للعألجذأل مذل ال وا زميذات، وهذي ت ويذة تمرا يذة تسذا ألم لحسذاب 
، وهذي القيمذة المميذزا λ1  الاذي جرمذز ل ذا  ذالرمز(Dominant Eigen Value)  القيمة المميذزا لات ال ذنة ال الحذة

 الاي تمال  وعلى قيمة والاي تح ق العمقة اآلتية:
|λ1| > |λ2|  ≥ |λ3| ... ≥  |λn|  ≥ 0. 

طري ة الرفع تعامأل على فمرا ونه شلا تم تطبيق الما ه المعطى  شكل مامر  على الم نوفة وتم شجراء  
 Eigen)عليه  شكل صحيح، فأنه  الاالي سوم ى ع في ات اال الما ه المميز (Normalization)عملية الاطبيع 

Vector)  في قيما ا المطل ة المرتحط مع القيمة المميزا امعلى. 
تعامأل على الوسحة مابيل  اني وعلى قيمة مميزا )كقيمة المطل ة( شلى وعلى قيمة   نسحة ت ا ب هاال الطري ة

 [14]. مميزا )كقيمة مطل ة(

 :الخوارزمية المعتمدة في البحث 6-

ةذة م ذنوفة ال وا زمية المطح ة في هاا الححا اعامذألت علذى وسذلوب جألجذأل للاعامذل مذع شاذا ا ال ذوت ب ي
  والية )تمون عاسا  شكل م نوفة وحاسىة( وتضموت هاال ال وا زمية المراحل الاالية:

 المرحلة األولى: 

 : فذذي هذذاا الححذذا تذذم اعامذذاس وسذذلوب جألجذذأل فذذي تحويذذل شاذذا ا المذذمم الذذألامل بواسذذطة القطذذة ال ذذوتالخطوووة األولووى
(Microphone) اكبذذر وذذم مذذل الضوضذذاء )والاذذي عذذاسا تمذذون  المربوطذذة شلذذى الحاسذذحة سامذذل غرفذذة م ل ذذة لانذذاسي

م نوفة وحاسىة لات  عأل واحأل( شلى م نوفة  والية مربعة لات  عألجل )ولل  منه  موا زمية جاكوبي إلى اس القيمذة 
 المميزا جام تطبي  ا على الم نوفات الثوالية المربعة ف ط( ووما جلي:

ى اصذ ر  قذم صذحيح )وي لطذوو الم ذنوفة امحاسىذة حساب ال ا  ولاربيعي لطوو شاا ا الممم م ربة شل -و
 (.لاي سوم جام تمويو ا في ال طوا بلإلاا ا الألاملة وي جام اعاماسال وأ عاس للم نوفة الثوالية ا

جام شممء الم نوفة الثوالية )سطر  عأل سطر( مل عواصذر م ذنوفة المذمم لات الحعذأل الواحذأل علذى ون  -ب
  نوفة الممم.جام شهماو العواصر امميرا مل م

جذذام فذذي هذذاال ال طذذوا تحويذذل الم ذذنوفة الثواليذذة شلذذى تحويذذل فذذو ير )مجذذل االسذذاناسا مذذل مواصذذنات  الخطوووة النانيووة:
 مراذح تذرسس واطذح( حيذا ون الاذرسسات العاليذة تمذون عذاسا  شمرا هذافذو ير للذا لص مذل الاذرسسات العاليذة )مذل مذمو 
جذذألا تمذذون غويذذة  المعلومذذات )وي الاذذرسسات الواطةذذة( والاذذي تمذذون عذذاسا غيذذر مسذذموعة. شل ون الم ذذنوفة الثواليذذة ال أل

 مسموعة.
 ( للم نوفة الثوالية ال ألجألا ) اعاماس موا زمية جاكوبي(.egin valueجام حساب القيمة المميزا ) الخطوة النالنة:

يل ا والاذذذي وبعذذذأل للذذذ  جذذذام تمذذذرا  ال طذذذوات مذذذل امولذذذى شلذذذى الثالثذذذة علذذذى م موعذذذة العيوذذذات الاذذذي تذذذم تسذذذ 
عيوة ل ذوت شنذا (. ليذام  عذألها شى ذاس المعذألو للقيمذة المميذزا للعيوذات ولمذم  65عيوة ل وت لوو  و 65تضموت )

 النةايل. عليه جام حساب حأل العاحة للقيمة المميزا لنةة الاوو  وحأل العاحة للقيمة المميزا لنةة اإلنا .
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 المرحلة النانية:

مذذاملم لذذونس ولمذذات وو جملذذة االماحذذا  الاذذي تذذم اعاماسهذذا فذذي المرحلذذة  فذذي هذذاال المرحلذذة جذذام اماحذذا  صذذوت
 اإلنا ( ويمكل تل يص مطوات هاال المرحلة وما جلي: /امولى والاي اعامألت لحساب حأل العاحة للنةايل )الاوو  

المذمم لات : تضموت هذاال ال طذوا امسذلوب لاتذه الذاي تذم اعامذاسال فذي المرحلذة امولذى لاحويذل شاذا ا الخطوة األولى
الحعأل الواحأل شلى م نوفة  والية ليام  عألها تحويل ا شلذى الم ذاو الاذرسسي  اعامذاس تحويذل فذو ير  عذأل للذ  جذام حسذاب 

 ( للم نوفة الثوالية لل وت المراس تمييزال.Egin Valueالقيمة المميزا )
الكاشذام مذألا ت ذا ب القيمذة  (Correlation Factor): في هاال ال طوا جذام حسذاب عامذل الا ذا ب الخطوة النانية

المميذزا لإلاذذا ا الألاملذذة مذع حذذأل العاحذذة للقيمذذة المميذزا لنةذذة الذذاوو  وحذأل العاحذذة للقيمذذة المميذذزا لنةذة اإلنذذا  ووذذال  جذذام 
 سذذم  اماذذكاو الاذذي تبذذيل موحوذذي القيمذذة المميذذزا إلاذذا ا المذذاملم وموحويذذي حذذأل العاحذذة للقيمذذة المميذذزا للذذاوو  واإلنذذا    

ألا ت ذذا ب موحوذذي القيمذذة المميذذزا لإلاذذا ا الألاملذذة مذذع موحويذذي حذذأل العاحذذة لنةذذة الذذاوو  وحذذأل العاحذذة لنةذذة الكاشذذام مذذ 
 اإلنا  .

: فذي حالذة الاوصذل شلذى ناذالج م ا بذة لحقي ذة جذوس المذاملم ىكذون هوذا( ميذا  إلضذافة القيمذة المميذزا الخطوة النالنة
 المميذزا  للنةذذة الاذي توامذي شلي ذذا اإلاذا ا ال ألجذذألا وفذق المعاسلذذةالاذي تذم حسذذاب ا لإلاذا ا ال ألجذذألا شلذى م موعذة القيمذذة 

 الاالية: (1)

 [(x*z) + y] / z+1                (1) 
 : xالقيمة المميزا السا  ة 

y :    القيمة المميزا لإلاا ا ال ألجألا 
: z العألس الملي للعيوات 

 مأل سا  ا.حيا ون العمقة وعمال تاضمل ت ير مطي على حأل العاحة المعا
 :الم طط ال وألوقي لسير عمليات المرحلة امولى لل وا زمية الم ارحة (1) ويوضح الشكل
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 فيمثل الم طط ال وألوقي لسير عمليات المرحلة الثانية لل وا زمية الم ارحة: (2) شما الشكل

 البألاىة

 تحويل الم نوفة الثوالية شلى تحويل فو ير

 للم نوفة  (Egin Valueالقيمة المميزا ) حساب

السا  ة   القيمة المميزا( شلى Egin Valueشضافة القيمة المميزا )
 العزومواو

 العيوات انا ت

 I /العاحة مل قسمة القيمة المميزا  حساب حأل

 القيمة المميزا مزن حأل العاحة 

 الو اىة

 الم طط ال وألوقي لسير عمليات المرحلة امولى  .(1)الشكل 

 

 كم

 نعم 

 ال ا  ولاربيعي لطوو اإلاا ا م رب شلى اص ر عألس صحيح حساب

 اكاساب شاا ا الممم  إحألا الوسالل الماوفرا

 

 اعاماس م نوفة  والية فا غة  أ عاس تم حساب ا مل السا  ة 
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 البألاىة

 مجام اكاساب شاا ا المام

 لإلاا ا وعمال حسب ال طوا الاي تم اعاماسها في المرحلة امولى  (Egin Valueالقيمة المميزا )جام حساب 

والشكل الواتج مل  سم  جام تحألجأل جوس الماملم مل ممو معامل الا ا ب
 لل طوا السا  ة لموحويات القيمة المميزا   حأل العاحة

 ؟ لية شلى العيوات السا  ةاترغب  إضافة اإلاا ا الحهل 

 عألس العيوات + /لإلاا ا الألاملة القيمة المميزا +  * عألس العيوات (القيمة المميزا )
1 

،أ  ك،أ
 ال

 نعم

الكاشذذام مذذألا ت ذذا ب  (Correlation Factor)جذذام حسذذاب عامذذل الا ذذا ب 
مذذة المميذذزا لنةذذة الذذاوو  وحذذأل القيمذذة المميذذزا لإلاذذا ا الألاملذذة مذذع حذذأل العاحذذة للقي 

شى ذذاس مذذألا الا ذذا ب بذذيل موحوذذي ووذذال  تذذم العاحذذة للقيمذذة المميذذزا لنةذذة اإلنذذا  
القيمذذذذة المميذذذذزا لإلاذذذذا ا الألاملذذذذة و موحويذذذذي حذذذذأل العاحذذذذة للقيمذذذذة المميذذذذزا لمذذذذم 

 ال وسيل مل ممو  سم تل  الموحويات

 مزن حأل العاحة ال ألجأل

 عمليات المرحلة الثانية الم طط ال وألوقي لسير. (2)الشكل 

 ىةالو ا
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 :ومناقشه النتائج منال تطبيقي 7-

فيوضذح  موحوذي حذأل العاحذة للقيمذة  (4) موحوذي حذأل العاحذة للقيمذة المميذزا لنةذة اإلنذا  ومذا الشذكل (3) جوضح الشكل
جوضذح موحويذي حذأل العاحذة لمذم ال وسذيل وللذ   عذأل شى ذاس القيمذة المميذزا لمذم  (5) المميزا لنةة الاوو  وذال  الشذكل

 ال وسيل و سم ا. 
 

 
 

 
ق ال وا زميذذة علذذذى عيواذذيل مذذل الذذاوو  و ى ذذذاس معامذذل االقاذذراب بذذيل العيواذذذيل وحذذأل العاحذذة لمذذذم  عذذأل تطبيذذ 

ال وسيل ومل ممو  سم موحوي القيمة المميزا للعيوايل مع موحويي حأل العاحة للقيمة المميزا لمم ال وسيل ووما هذو 
اوو  هو اقرب شلى  حأل العاحة لنةة الاوو  نمحظ ون موحوي القيمة المميزا لعيواي ال (7)و (6) موضح في الشكليل

 مل اإلنا .
 . [15]% مل البيانات وافي إل حات ناالج الا ويف لات وناءا وساء جيألا  50 االماحا  على ونكما  بت 
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كال   عأل تطبيق ال وا زمية على عيوايل مل اإلنا  و ى اس معامل االقاذراب بذيل تلذ  العيواذيل وحذأل العاحذة 
ل  ومذذل مذذمو  سذذم موحوذذذي القيمذذة المميذذزا لالذذ  العيواذذيل مذذع موحويذذذي حذذأل العاحذذة للقيمذذة المميذذزا لمذذذم لمذذم ال وسذذي

نمحظ ون موحوي القيمة المميزا لعيواي اإلنا  هو اقرب شلى  حأل  (9)و (8) ال وسيل ووما هو موضح في الشكليل
 بات ون ال وا زمية المعامذألا فذي الححذا وعطذت العاحة لنةة اإلنا  مل الاوو  وهاال الواالج الاي تم الح وو علي ا و

 ناالج صحيحة  شكل جيأل. 
 

 

 األعمال المستقبلية:و  االستنتاجات 8-

شن ال وا زمية المعامألا في الححا وعطت ناالج صذحيحة و جيذألا وبذال  ىمكذل االسذاناسا مو ذا فذي شمكانيذة 
ة وعذذذمال مذذذل مذذذمو شضذذذافة شحذذذألا الشذذذحكات بوذذذاء موظومذذذة محسذذذطة الماحذذذا  جذذذوس المذذذاملم. ىمكذذذل تطذذذوير ال وا زميذذذ 

الع بية الاي ل ا ال ابلية على شى اس مألا الا ا ب بذيل الومذولج المطلذوب اماحذا ال وحذأل العاحذة لمذم ال وسذيل. ووىضذا 
االساناسا مل وفما  ال وا زمية المعامألا في الححذا مجذل ت ذويف النةذات العمريذة للمذاملم مذل مذمو جمذع   اإلمكان

 )كثيرا( لنةات عمرية ماحاجوة مجل حساب حأل العاحة لمل فةة عمرية. عيوات عالية
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