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ABSTRACT 

In this research a new algorithm was suggested for compressing 

speech files added a new style for storing signals, The suggested idea of 

compression begins with recording the speech via the microphone, then 

starting the proposed processing steps as follows : 

• Removing silent period. 

• Select the number of resulted signal samples. 

• Segmenting the resulting signal to number of frames. 

• Applying one of the curves fitting algorithms and obtaining the 

coefficients for the mathematical representation. 

• Storing the results in a new file format with .ssc (Speech Signal 

Compression) extension. 

While the decompression process consisted of the reversal 

compression process steps, the signal is reconstructed using curve fitting 

coefficients which were stored in the new file, followed by returning the 

selected sample, then returning the silent period to their original location 

and finally listening to the retrieved speech signal. When the proposed 

algorithm had been applied on the files with different speech contents, the 

compression ratio was approximately (16.283%), and the ratio of SEGSNR 

was approximately (25.195dB). 

 Keywords: compression, speech signal, feature extraction, Silent Period 
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 الملخص
الكرر م أضررفب اا عرراع ىيررر علرر  أسررال    ملفرراتلعمليررة كررب   ُأقترررف  ررب البحررز يوا  ميررة 

القر  الوروت،  رل البردط  ت روات  تبدأ  كررة الكرب  المرتر رة  اكت راك الكر م مر ، الك م إشا ةيزن 
 المعالجة المرتر ة والتب تضمنب:

 (.Silent Periodالعمل عل  إ الة  ترات الومب ) •
 اقتباس  عض الع نات لإلشا ة الناتجة. •
( Curve Fittingمرة منحنرب اششرا ة )طت ب ر  إ ردط ارا ر  مواومر   رل  تر ير  اششرا ة الناتجرة •

 لإلشا ة. اضبالري التمث ل معام ت عل  والحوول
 ssc:Speech Signal.ورررريدة جد رررردة، أالرررر  عليرررر  االمترررردا  ) يررررزن النتررررا    ررررب ملرررر   •

Compression.) 
 كا نات بناط أما عملية  ك الكب   رد تضمنب ي وات معاك ة لعملية الكب  إذ  تل إعا ة  

لمتزونرة ا (Curve Fitting Coefficients)مرة المنحنربطاششا ة م  جد د  استتدام معرام ت موا
إعرا ة الع نرات المرت عرة مر  اششرا ة  رل إ جرا   تررات الورمب إلر  مواقعهرا  تبعهات  ب المل  الجد د،

وبت ب رر  التوا  ميررة المرتر ررة علرر  ملفررات ذات ، األصررلية واالسررتما  إلرر  إشررا ة الكرر م الم ررترجعة
حرررردو ) محتويررررات ك ميررررة متتلفررررة تررررل الحوررررول علرررر  ن رررربة ايتررررزال  ررررب  جررررل الملرررر  الورررروتب  

 (.dB 25.195 حدو ) SEGSNR%( ون بة 16.283
 الكب ، اشا ة الك م، استت ص التواص،  ترات الومب.  :الكلمات المفتاحية

 المقدمة  - 1
وسررا ل االتوررال التاصررة  ررالك م  ررب الحيرراة  تؤ يرر ال يتفرر  علرر  أ ررد ألميررة الرردو  الرر   

ترن رب الترب أوجردت إميانيرة نررل الوروت ال ومية، ياصة  عد استحداث الهات  التلرو  ويردمات االن
 ويدت  الرقمية عبر شبيات االتوال، ومما جعل ل ا مميناع  دوث الت رو  ال رري   رب االتوراالت 
 ع ررردة المررردط ومعالجرررة اششرررا ة الرقميرررة، ومررر  لررر ا  ررررد واجهرررب عمليرررة نررررل الوررروت عبرررر شررربيات 

 .[6] م والووتياتاالتوال مشيلة الحاجة إل  كميات يزن لا لة لبيانات الك 
إن نرررررل البيانررررات الرقميررررة للكرررر م عبررررر لرررر ع الشرررربيات  ت لرررر  أن ييررررون عررررر  الحزمررررة  

 ح رز تنررل البيانرات بنو يرة ج ردة ومربولرة ترؤ   الدرر  مر   ٍ  الم رتتدمة لنررل البيانرات  ررد  كرا 
يرا ة األي راط النرل، ول ا غالبرا مرا  رؤ   إلر   يرا ة كلفرة النررل  ضر ع عر   يرا ة الوقرب الم رتدر  و  
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وجررو  ارا رر  تعمررل علرر  يررزن إلرر  عليرر   رررد أصرربحب الحاجررة ملحررة  المتوقعررة أ نرراط نرررل البيانررات.
ألجرل الكر م  ققرل  جرل ممير  واسرتحداث يوا  ميرات ياصرة تعمرل علر  كرب  لر ع البيانرات،  إشا ة

ة لنرلهرا و يرا ة الترل رل مر  عرر  الحزمرة الم لوبر  مر   رلالترل ل م  كمية التزن الم لوبة للبيانرات و 
 .[8]سرعة النرل وترل ل ا تمالية  دوث األي اط أ ناط عملية النرل 

 الصوت والكالم: -2
 Speechنرر  يمثررل الورروت النررات  مرر  جهررا  الررتكلل الترراص  اشن رران) ق  وصرر  الكرر م

Production System شنشاط تمث ل لدرو   نررل المعلومرات مر  الم رتهل  الحرد ز إلر  الم رتربل )
جتما يررة برر   د ز، أمررا الهررد  منرر    تركررز  ررب نرررل المعنرر  برر   األشررتاص أو لزيررا ة الرا  ررة االللحرر 

 .[3]األشتاص أو الجماعات
مفهررروم الكررر م  تضرررم  إلررر  جانررر  المحتويرررات الواق يرررة الح ي يرررة ششرررا ة الكرررر م،  أنكمرررا 

مضررمون  ضرر ع عرر  معلومررات عرر  شتوررية المررتكلل ولويترر  )مرر  الرر    ررتكلل(، االنفعررال، التن رريل، 
 [3].الرسالة المنرولة  الك م، كل ل ع العوامل مهمة  الن بة إل  مفهوم الك م 

 
 كبس البيانات بين المحاسن والمساوئ:  - 3

مرررر  اسررررتتدام ترنيررررات الكررررب  تمث ررررل المعلومررررات  ررررقكثر  قررررة ممينررررة  بإن الهررررد  األساسرررر 
لم  ر  أن الملفرات الترب ت رتتدم معهرا ، ومر  ا[11] استتدام اقل عد  ممي  م  الو دات التزنية 

 [:2[]1ترنيات الكب  تمتا   ما يقتب]
 اقل  ب ال اكرة. اع صدر  جل المل  ن بة إل   جل المل  األصلب، ول ا ما يجعل  يشدل   ز  •
 إن صدر  جل المل   و ر  يا ة  ب سرعة اش سال عبر وسا ل االتواالت . •
( الترب ترو ر أمنيرة Data Codingوا  ترم رز البيانرات )تتم ز الملفرات الميبوسرة بوجرو  نرو  مر  أنر  •

 للمل  بوصف  نتيجة عرضية لعملية الكب .
( الم لوبررة ش سررال ذلررك الملرر  Bandwidthعنررد إ سررال أ  ملرر  ميبرروس  رران عررر  الحزمررة ) •

 تكون اقل م   الة كون  غ ر ميبوس.
 :[1] الكبس مساوئ يمكن إجمالها بما يأتي لطرائقومن ناحية أخرى، فإن 
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علر  الملر  ترق  راع كب رراع عند نرل بيانات مل  ميبوس  إن  دوث األي اط أ ناط عملية النررل ترؤ ر  •
ميبررروس، ذلرررك أنهرررا قرررد ترررؤ   إلررر  تد  رررر أو  رررردان المعلومرررات الالميبررروس ن ررربة إلررر  الملررر  غ رررر 

 الضرو ية التب تل اال تفاظ بها عند عملية الكب . 
لدررر  كب ررها ممررا  ررؤ   إلرر  إضررا ة يوا  ميررات أيرررط إلرر  تحترراا الملفررات إلرر  ترنيررات ياصررة  •

 العمل الم لوك إنجا ع.
ضرريا   عررض المعلومررات التررب قررد تكررون مهمررة للدايررة والسرريما عنررد اسررتتدام ارا رر  الكررب   فررردان  •
(Lossy Compression  وقرررد تترررق ر  عرررض الملفرررات الميبوسرررة بهررر ع ال را ررر ،) عنرررد  ترررق  راع كب رررراع

 (.Noiseملفات الم ترجعة ذات معلومات مشوشة)استرجاعها  توبح ال
 

 الهدف من البحث:  - 4
تعتمرررد  إذ   هرررد  البحرررز إلررر  اقترررراف يوا  ميرررة تعمرررل علررر  كرررب  بيانرررات إشرررا ة الكررر م، 

عل  استت ص يواص بيانات إشا ة الك م المتزونة  ب المل  الووتب م  نو   يةالد جة األساس 
(wav)، مر  ير ل اسرتت ص  عرض معرام ت اشرا ة الكر م  شا ة الكر موالعمل عل  يزن بيانات إ

تررؤ   إلرر  ايتررزال جررزط كب ررر مرر   جررل البيانررات علرر  ذاكرررة الحاسرروك، وتررو  ر إميانيررة إعررا ة  ح ررز 
تكوي  مل  الكر م مر  جد رد  قسرلوك واضرح وسرهل مر  التقك رد علر   فر  مفهروم الكر م ووضرو  ، 

 ط الناتجة ع  معالجة إشا ة الك م.والعمل قد  اشميان عل  ترل ل الضوضا
 

 :معالجة الكالم إلىنظرة تاريخية  -5
امتلكررب عمليررات معالجررة إشررا ة الكرر م تا يترراع ارروي ع وجلرر  ع برردأ مرر  بدايررة الررررن العشررري  

 1928وامتررد إلرر  بدايررة الررررن الحررا   والعشررري ،  رررد برردأ العمررل علرر  كررب  إشررا ة الكرر م منرر  عررام 
(  كرتهررا التررب تحررد ب عرر  كررب  Homer Dudleyسررة الهواترر  لررومر  ا لررب )عنرردما قرردمب مهند

 رررب سرررلك تلدررررا  عبرررر المحررري    100Hzإلررر  3000Hzمررر   أكثررررإشرررا ة الكررر م  عرررر   زمرررة 
األال ب، إذ نوب  كرة لومر عل  ترم ز اششا ة  ل نرلها،  بدال م  نررل إشرا ة الكر م نف رها ييفرب 

 .[9]يمي  إعا ة تكوينها م  جد د عند الجهة الم تلمةإ سال وص  ع  تلك اششا ة  ح ز 
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مرر  جهررة أيرررط برردأ  ررب األ بع نررات العمررل علرر  كررب  إشررا ة الكرر م اعتمررا اع علرر   ترم ررز 
( وذلررك  ررب Delta-Modulation  ريرررة تحم ررل الرردلتا) (Waveform Coding)صرريدة الموجررة

  حوث شركة  ل ب  الهولندية.
 :PCMشررا ة الورروتية   ريرررة التحم ررل برمررز اششررا ة )وبعررد أن اشررتهرت عمليررة يررزن اش

Pulse Code Modulation تررل ت رروير اريرررة أيرررط للكررب  بهرر ا النررو  ولررب اريرررة التحم ررل )
 ADPCM: Adaptive Differential Pulse Code رررالفر  التكيفرررب لرمرررز اششرررا ة )

Modulation[9]الك م  ب ذلك الوقب ( التب أصبحب ال ريرة ال ياسية والترل دية لكب  إشا ة. 
بر   الحررول المتعرد ة والمهمرة  م  بر   رل استت ص التواصو ب بدايات الررن الحالب 

 ررد شرهدت نهايرة الرررن العشرري  وبردايات  ال   تم ز  رب مجرال تم  رز الكر مو  ،لمعالجة إشا ة الك م
مرر  برر   لرر ع البحرروث  شررا ةد مرر  ارا رر  اسررتت ص يررواص اشالررررن الوا ررد والعشررري  ت ررويراع للعد رر 
 ن كر عل  سب ل المثال ال الحور:

 ررب  قررام كررل م )جونررك لرروان لررب و لا ونررك مرر    ررا   و لويونررك جنررك و   سررويونك لررب(
 Feature Extraction Using Independent)(، بتررررديل ترريرررر تحرررب عنررروان2002عرررام)

Component Analysis) سررتت ص الترررواص والرر   تضرررم  اقتررراف اريررررة جد رردة  ررب مجرررال ا
ردة ) (، إذ  Independent Component Analysisاسرتتدمب مبردأ تحل رل الميونرات غ رر المعتمرر

الكر م ير ل ت رج ل (   قامب ل ع ال ريرة  فول كفوط لميونات الضوضاط )التب اكت بب إلر  إشرا ة
 ر  التوا  ميرة ع  إشا ة الك م األصرلية مر  العمرل علر  ت ره ل العمليرات الح رابية، وقرد أ هرر ت ب

 .[7]المرتر ة نتا   أ اط مربولة
( 2003وقررام البا ثرران )مررا   سيو ون رريب و جررون لررا ي ( مرر  جامعررة  لو يرردا  ررب عررام )

 :بنشر  حز تحب عنوان
Improving the Filter Bank of a Classic Speech Feature Extraction algorithm  

ر (Filter Bank)ال   قدم اريرة جد دة لتوميل مرشح  الترب  (MFCC)جد د ي تتدم  ب اريررة الر
تعمرررل علررر  اسرررتت ص يرررواص إشرررا ة الكررر م، وقرررد أ هررررت نترررا   االيتبرررا  علررر  تلرررك ال ريررررة أن 
اسرررررتتدام المرشرررررح الجد رررررد أ ط إلررررر   يرررررا ة كفررررراطة أ اط أنشمرررررة تم  رررررز الكررررر م األوتوماتيييرررررة  شررررريل 

 .[10]واضح
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 حثهرا  2001راط عبد ال  م عبد الررا   عرام أما م  جامعة الموصل  رد قدمب البا ثة إس
(  ب عملية كب  LZW)كب  الووت عند الزم  الح يرب( ال   استتدمب في  يوا  مية) الموسوم

الووت قبل يزن  عل  ذاكرة الحاسوك والعمل عل   ك الكب  عند محاولة استما  الوروت مجرد اع 
[2 .] 

 

 : المقترحةوفك الكبس خوارزمية الكبس  - 6
 مراحل عملية الكبس:: اوال

علرر  تمث ررل الكرر م الميت رر  إلرر  الحاسرروك  ورريدة  قميررة  ررب   المرتر رر لتوا  ميررة ا عتمرردت
مجال الزم ،  ل ايتزال أجزاط منها ومر   رل إيجرا  تمث رل  ياضرب لمعرام ت الرزم  المتب يرة الترب  رتل 

شررا ة التررب تحررول إلرر  يزنهررا لدررر  اعتما لررا عنررد العمررل علرر  اسررترجا  الكرر م لتكرروي  ع نررات اش
 الووت ال   تل است بال   ل يزن .

 ته ئة مت لبات العمل بتحد رد إذ  تلتبدأ مرا ل التوا  مية المرتر ة  ت وة الته ئة،  المرحلة األولى:
ته ئررة المثررال المعتمررد  ررب وصرر  التوا  ميررة   رر  ال رريل  بوقررد تمرر  ال رريل الم لوبررة لتنف رر  البرنررام 

 اآلتية:
 .ٍ   وان 3  للت ج ل: الوقب الم تدر  •
 .8000KHz(: Sampling Rateمعدل الت يان) •
 عل  التوالب.  0.02dB ،0.03dBالت ا  موجة صمب: واألعل  الحد األ ن  •
 .10عد  الع نات المتكر ة )العتبة( ال ت اك  ترة الومب:  •
 .2( المعتمدة  ب انتتاك الع نات : Sampleعد  النبضات ) •
 ةعرررد  مررر  التجرررا ك العمليررر  إجرررراط عرررد  ايت ررررت والترررب) 10 :  واطمرررةللممررردة   جرررة المعا لرررة المعت •

 (األ ضل وإيجا 
 ع نة لكل مر  . 20 جل المر   الوا د لإلشا ة : •

تبررردأ عمليرررة الت رررج ل  اسرررتتدام القررر  الوررروت)الميير ون( المربرررو  علررر    اقرررة  المرحلةةةة اليانيةةةة:
ع نررة  24000بهرر ع الشرررو  ييررون  ومرر  البررد هب معر ررة إن  جررل اششررا ة الورروت  ايررل الحاسرروك،

(Sample)، (نات  م   سل إشا ة ك م1الشيل ) م جلة اعتما اع عل  ما تل ذكرع. 
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 (: إشارة مسجلة بصوت رجل عند التلفظ بالبسملة1شكل)ال
 

(،  رررل قرررراطة wavعمليرررة يرررزن بيانرررات اششرررا ة الدايلرررة إلررر  ملررر  مررر  نرررو  )تبررردأ  المرحلةةةة الياليةةةة:
م  المل  إل  موفو ة أ ا ية البعد، وتجد  اششا ة إل  أن  جل ل ع الموفو ة عند يزن البيانات 
ب تمثرررل البيانرررات ، ولررر ٍ   ررروان 3ولفتررررة  منيرررة مرررردا لا  187KB  هرررا ي ررراو   المررر كو  أنفررراع اششرررا ة 

 رررز ا   جرررل الملررر  الوررروتب عنرررد  يرررا ة الفتررررة الزمنيرررة للت رررج ل  إن، ومررر  البرررد هب الح ي يرررة للكررر م
 العي  صحيح.و 

تبدأ  ب ل ع المر لة أول  ي وات المعالجة المرتر رة لدرر  كرب  بيانرات الكر م  المرحلة الرابعة :
التررب تحررر  ( الموجررو ة  ايررل إشررا ة الكرر م Silent Periodتل إ الررة  ترررات الوررمب)ترر الدايلررة، إذ 

 الشرو  اآلتية:
 (.المعتمد   واألعل  أن تكون ضم  مدط ات ا  موجة الومب المعتمدة)الحد األ ن  •
 أن ت او  قيمة العتبة)عد  التكرا ات( المثبتة أو تتجاو لا. •

 م  اال تفاظ  عناوي  بداية كل  ترات الورمب المرت عرة و جمهرا  رب مورفو ة ذات  عرد  
(Indx تح ررباع لحالررة عرردم )ترروا ر(، علمررا أن لرر ع الموررفو ة تكررون قررد جهررزت   يمررة ابتدا يررة )صررفر 

 المل . ترات الومب  ب 
إن لرر ع المر لررة مرر  المرا ررل المهمررة جررداع  ررب يوا  ميررات كررب  ملفررات الكرر م ن رربة إلرر  
ابيعررة كرر م اشن رران الرر   يحررو  العد ررد مرر  الوقفررات برر   الكلمررات أو ال بررا ات أو  ررررات الحررد ز، 

د  ررر ياصررة إذا كرران وقررب الكرر م ارروي  نوعررا مررا مثررال ذلررك أ نرراط إلررراط الت ا ررات أو أ نرراط عمليررة ت
 .[5]المتحدث

( سررييون نررات  ع نررة 10وعنرردما تكررون قيمررة العتبررة ) ررا رة    االعتمررا  علرر  اششررا ة العليرر 
 (:2(، واششا ة الموضحة  ب الشيل )1لة الموفو ة الموضحة  ب الجدول)إيراا ل ع المر 
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 ( indxهيئة المصفوفة الناتجة ) (1جدول)ال
 عنوان بداية فترة الصمت  طول فترة الصمت 

1914 1 
33 1918 
10 1952 

.
…

..
 

   …
.… 

   

3558 20449 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Sampleعينة/10 (: اإلشارة بعد إزالة فترة الصمت منها وبقيمة عتبة مقدارها 2شكل)ال

 

 تل  ب ل ع المر لة اقت ا  ع نات محد ة مر  اششرا ة الناتجرة لدرر  معالجتهرا  المرحلة الخامسة: 
عر  معالجرة اششرا ة كاملرةع، إذ تمثرل اششرا ة الجد ردة الناتجرة سل رلة مر    ب المرا رل الرا مرة عوضراع 

قيل جد دة كل قيمة   ها م اوية لمعدل عد  محرد  مر  الع نرات األصرلية لإلشرا ة والر   قرد ترل تثب تر  
(  وضررح نررات  لرر ع المر لرررة 3الشررريل )، (Smpl ررب مر لررة الته ئررة ويزنررر   ررب المتد ررر اال تراضررب)

 :2( =Smplة المتد ر )عندما تكون قيم
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 (: اإلشارة الناتجة بعد اقتطاع عينات منها3شكل)ال

 

ع نرة أ  قرد ترل  رردان مرا  6000الشيل أع ع يمي  وصل  جل اششرا ة إلر  مرا يررا ك   ب
ة الكرب  مر لر   ربيعا ل  لثب  جل اششا ة األصلية،  ض ع ع  كون ل ع المر لة ذات تق  ر واضح 

 الرا مة.
 يرا ة ن ربة  إلر  ترؤ   يا ة عد  الع نات المرت عة لح راك المعردل  أنوم  الجد ر  ال كر 

كمرا لرب  (Smplقيمرة المتد رر )، لهر ا كران ايتيرا  ليرة  رك الكرب مالناتجرة  عرد ع اششا ةالتشوع  ب 
 .(SEGSNR) شا ةاشعامل التشوع  ب  ب ق  ر ناتجا ع  عد  م  المحاوالت م    اسة الت أع ع

( وبحجرل Segment رتل  رب لر ع المر لرة تر ير  اششرا ة إلر  عرد  مر  المرراا ) المرحلة السادسةة:
 .ع نة لكل مر  ، ويزن النات   ب موفو ة ذات  عد   20

( شيجا  Curves Fittingمة المنحنيات )طت ب   اريرة موا ل ع المر لة  تل  ب المرحلة السابعة:
م  منحنب اششا ة الناتجة م  اششا ة األصلية وباسرتتدام إ ردط الردوال الجرالزة  م تواطاقرك منحنب 

( الترب اسرتتدمب  رب برمجرة التوا  ميرة المرتر رة، وتتضرم  المر لرة  رب ت بيرهرا Matlab ب لدة )
مررة طإجررراط عمليررة كررب  أيرررط، فبعررد عمليررة تر يرر  اششررا ة  ررتل ايرر  كررل مر رر  وت ب رر  أسررلوك الموا

 لة م  الد جة العاشرة، أ  ستكون المعا لة الناتجة كاآلتب:علي   معا 
10

10

9

9

3

3

2

210 xaxa......xaxaxa a f(x) +++++= ….. (1) 

 :  تمثل قيل المعام ت الم لوك إيجا لا.   aإذ أن   
f(x)   تمثل قيمة الع نة عند النر ة  :x. 

 مرررةطمواعليررر  سرررييون نرررات  لررر ع المر لرررة لكرررل مر ررر  مررر  اششرررا ة سل رررلة مررر  معرررام ت 
ع نررة مرر  اششررا ة  20، وبهرر ا ييررون قررد تررل التعررويض عرر  كررل معررام ع  11ب التررب  بلررد عررد لا المنحنرر 
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% م   جم  النات  م  المرا ل   45، و ب ل ع المر لة ييون المل  قد  رد ما يرا ك الرمعام ع  11بر
ما  ض ع ع  ، أ  عملية كب  أيرط عل  البيانات ال ا رة علي  ييون قد تل ايتزال  ب  جل المل 

تحرررر  لرر ع المر لررة مرر  ايتررزال ىيررر  ررب  جررل الملرر  إال إنهررا تضرريي أسررلوباع جد ررداع ذا سرررية عاليررة 
، ك لك أ ت إل   عرل ارا ر  يرزن الملفرات الوروتية ع وتشف ر  غ ر م روقة  ب أسال   ترم ز الك م

اسرتتدام مة اششرا ة عوضراع عر  يرزن قريل اششرا ة الوروتية نف رها أو  طم  ي ل يزن معام ت موا
 ارا   ترم ز الك م المعرو ة.

يمثرل  إذ(،n*11(،وبحجرل )poly_coeffُتتزن نتا   ل ع العملية  ب موفو ة تحب اسل )
n (4وكما موضح  ب الشيل) عد  مراا  اششا ة الكلب. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 مة اإلشارةء(: تطبيق موا4)الشكل
 

 لت وات اآلتية:يزن نتا   العمل و   ا وتتضم  عملية  المرحلة اليامنة: 
( الترب ترل   هرا indxترت   نوات  العمرل المهمرة  رب مورفو ة مو ردة تضرل أوالع بيانرات المورفو ة ) •

ل هررا تيررزن عنرراوي  وأارروال برردايات  ترررات الوررمب المرت عررة  ررب المر لررة الرا عررة مرر  مرا ررل العمررل، 
 (.poly_coeffمة منحنب اششا ة المتزونة  ب الموفو ة )طنوات  عملية موا

 (:2ة المل  الجد د، كما  ب الجدول)إعدا  ال يل التب سو  تمثل  ا   •
 
 

 
عدد معامالت 

 كل مقطع

 معامل 11

…… ..
 

 اإلشارة 
بعد اقتطاع  

 العينات 

حجم المقطع  

 عينة  20

…… ..
 

التمثيل  
الرياضي  
 لإلشارة 

ي
حن

من
 ال

مة
ائ
مو

ق 
بي
ط
ت
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 (SSC.بادئة الملف ): (2جدول)ال
 االستخدام حجم الحقل

8Byte طول بادئة الملف 
8Byte  طول بيانات الصوت الحقيقية 
8Byte نسبة التعيان 
8Byte الحد األدنى لمدى اتساع موجة الصمت 
8Byte دى اتساع موجة الصمتالحد األعلى لم 
8Byte عدد العينات المتكررة )العتبة( الحتساب فترة الصمت 
8Byte عدد فترات الصمت المقتطعة 
8Byte ( عدد النبضاتSampleالمعتمدة في انتخاب العينات ) 
8Byte عدد مقاطع اإلشارة 
8Byte حجم كل مقطع 
8Byte عدد العينات المتبقية من تقطيع اإلشارة 
8Byte مةءدرجة المعادلة المعتمدة للموا 

32Byte  محجوزة لالستخدام المستقبلي 

 
يزن نوات  الت وت   ال ا رت    ب مل  جد د وبوريدة يرزن جد ردة ياصرة  األسرلوك المرتررف،  •

امترردا ا له ئررة ملرر  ( لييررون ssc: Speech Signal Compression.وقررد تررل ايتيررا  الرمررز)
 ( هييلية المل  النات :5)ح الشيل وض، التزن المرترف
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0.02 8000 24000 16 
2 192 10 0.03 
10 9 20 312 
0 0 0 0 
33 1918 1914 1 
20 1979 10 1952 

 .........
 

3558 20449 66 20376 
4594.7- 5183.4 3934.3- 666.32 
151.46 366.37 40.077 1869.2 …

…
…

…
 

0 0.11807 4.8921- 91.097 

 : هيكلية الملف الناتج(5)الشكل
 

 ملية فك الكبس:عثانيا: 
إن ي وات يوا  مية  ك الكب  تقي  مجرط التنف   المعاك  لت روات يوا  ميرة الكرب ،  

 التب يمي  تلتيوها  ما يقتب:
 

( والحورررول علررر  ssc.تبررردأ عمليرررة  رررك الكرررب   ررررراطة الملررر  الميبررروس مررر  نرررو  )المرحلةةةة األولةةةى:
راط عمليررررة  ررررك الكررررب  التررررب قررررد تررررل يزنهررررا  ررررب  ا  ررررة الملرررر ، واسررررترجا  المعلومررررات المهمررررة شجرررر 

 ( م  المل   ق عا لما األصلية.poly_coeffو )  (indx)الموفو ت   
 

مرررة المنحنرررب طإعرررا ة بنررراط اششررا ة واسرررترجا  ميوناتهرررا  اسررتتدام معرررام ت مواتل ترر  المرحلةةةة اليانيةةةة:
مررة ط  رريل معررام ت الموا (1إذ  ررتل تزويررد المعا لررة)ة الكررب ، الم ررترجعة مرر  الملرر  النررات  مرر  عمليرر 

             X = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2…1.0( التب ت او :xالم ترجعة لكل مر   م  قيل )
 

 بادئة الملف الناتج 
(Header File) 

 ناوين فترات الصمت المقتطعةع
 من اإلشارة  

مة منحني ءمعامالت موا
 اإلشارة 
 التي تمثل

بيانات الكالم    
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تجمي  المراا  الم ترجعة م  المر لة ال ا رة ويزنها  ب موفو ة ذات  عرد أ را   لمرحلة اليالية:ا
( اششررا ة الناتجررة مرر  عمليررة إعررا ة بنرراط 6وضررح الشرريل )ال  رررة لفررك الكررب ،  ألغرررا  المعالجررة 

 :ها وتجميع اششا ة

 
 
 
 
 
 

 (: اإلشارة بعد إعادة بنائها وتجميعها6)الشكل
استرجا  الع نات التب تل ايتزالها م  اششا ة م  ي ل تكرا  كل قيمة ع نة    المرحلة الرابعة:

(، وعلي   تل الحوول عل   Smpl-1لر) ٍ  م ترجعة م  المر لة ال ا رة لعد  م  المرات م او
 (.7اششا ة الموضحة  ب الشيل )

 
 
 
 

 
 

 (: استرجاع العينات المقتطعة من اإلشارة7)الشكل
 

تل االستعانة  شريل كلرب تتبدأ عملية إ جا   ترات الومب المرت عة إل  اششا ة، و  المرحلة الخامسة:
عردل م قريل ع نرات الورمب الم رترجعة مثرلوت،(ssc.)( الم رترجعة مر  الملر indxعل  الموفو ة )
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ال يمترر   الرردنيا والعليررا الت ررا  موجررة الوررمب  ررب اششررا ة األصررلية اللترر   قررد تررل تثب تهمررا  ررب  ا  ررة 
 المل  الم تحدث.

 

 عد تنف ر  المرا رل أعر ع ييرون قرد ترل الحورول علر  اششرا ة النها يرة الم رترجعة  المرحلة السادسة:
و ب ل ع المر لة  تل يزن نرات  عمليرة  رك الكرب  المرتر رة  رب ملر  مر  ، (8ها الشيل)التب  وضح

 (  ل إعا ة تشد ل المل  واستما  إشا ة الك م الناتجة.wavنو  )
 

 
 
 
 
 

 (: اإلشارة المسترجعة بعد إعادة فترات الصمت8)الشكل
 

مررردا   وعنررد مرا نررة النتررا   مرر  يرر ل  سررل اششررا ت   األصررلية والم ررترجعة كلت همررا  تبرر  
اششرا ة  سرل األول( إذ يمثرل الر 9)شريلالشرا ت  ، وكمرا لرو موضرح  رب الترا ك العرالب بر   شريلب اش

 األصلية الم جلة للك م، أما الرسل الثانب فيمثل اششا ة الم ترجعة م  عملية الكب  و ك الكب .
 
 
 
 
 
 

 الكبس (: اإلشارة األصلية واإلشارة المسترجعة من عملية الكبس وفك9)الشكل
 المخطط الصندوقي للخوارزمية المقترحة:
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 )ب( عملية فك الكبس    )أ( عملية الكبس  

 ندوقي للخوارزمية المقترحة ( المخطط الص10)الشكل

 البداية

ت الضرورية لتهيئة  إدخال المعامال
 العمل 

 اختزال عينات متناوبة من اإلشارة واالحتفاظ بمعدل التناوب 

 النهاية 

 مة على منحني اإلشارة ءإجراء عملية الموا

 ( SSC.خزن النواتج في ملف جديد تحت صيغة)

 الملف    بادئة اتخاذ المعلومات الضرورية لعملية فك الكبس وتكوين

 تخبة بتكرار معدلها التعويض عن العينات المن

 إعادة تجميع المقاطع وتكوين أوليات اإلشارة 

 استرجاع فترة الصمت  

   ( wavخزن الناتج في ملف من نوع )

 البداية

 النهاية 

 

 ( wavتسجيل إشارة الكالم وخزنها في ملف من نوع )

 

 
 إزالة فترة الصمت الموجودة في اإلشارة مع االحتفاظ بعنوان 

 ا وطوله صمت  بداية كل فترة  

 تقطيع اإلشارة الناتجة إلى عدد من المقاطع

قراءة الملف من  
 (SSC.نوع)

ات المتكونة عند عملية الكبس  استرجاع المصفوف
 من الملف الناتج

 المخزونة  مةءإعادة بناء مكونات اإلشارة من معامالت الموا

 
 

 
 

 
 
 

   
 

 

 
 
 

 
وذلك  اعتما   عل  ملفات متتلفة مدط كفاطة التوا  مية المرتر ة  اسة   بمت  :مناقشة النتائج  -7

 التب تعمل عل    اسة ن بة الكب  وجو ة الك م الم ترج : اآلتيةااليتبا ات 
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 اختبار مدى كفاءة الكبس: أوال: 
مرر  المعرررو  إن قيرراس مرردط كفرراطة أ  يوا  ميررة للكررب  يعررر  مرر  يرر ل   رراك ن رربة  

 (.2م  المعا لة ) الكب 
 (2.....)  %100نسبة الكبس= )حجم الملف بعد الكبس /حجم الملف قبل الكبس(* 

أمرا ، %22.45تكون ن ربة الكرب  الناتجرة مر  ت ب ر  التوا  ميرة علر  المثرال ال راب ي  عل
 %     24.9  هب عل  المثال ال اب  (wavب  و رلا مل  التزن )ن بة الكب  الت

 اختبار جودة الكالم المسترجع: ثانيا:
يميرر  معر ررة جررو ة الكرر م النررات  مرر  ت ب رر  التوا  ميررة المرتر ررة  االعتمررا  علرر  المرررا ي  

 MOS: Mean)الشتوررية والموضررو ية ل يرراس جررو ة الكرر م الم ررترج ، وقررد تررل ت ب رر  م يرراس

Opinion Score ولو م ياس يحو  يم    جات يعتمرد فير  علر  ا اط الم رتمع   ، )عل  اششا ة
 والحورررول[ 11[ ]8[ ]4]و ة الكرر م الم رررترج لمرردط جررر ل شررا ة االصرررلية والم ررترجعة واع ررراط ن ررربة 

 :(11عل  النتا   الموضحة  ب الشيل )

 

 MOSاس (: قياس درجة جودة اإلشارة المسترجعة باستخدام مقي11)الشكل
 

مررا  أمررا عنررد اسررتتدام اريرررة االيتبررا  الموضرروعب ل يرراس جررو ة الكرر م الم ررترج  مرر  اعت
تكرون م راوية [ 4]  (SEGSNR :Signal to Noise Ratio) رإن نتيجرة   راك المثرال ال راب  

 .(30.3011dB)لر
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 األمثلرة يمير  م  شرة النترا   الترب عرد  مر  م  ي ل ت ب   التوا  ميرة المرتر رة علر و 
 (:3( التب  وضحها الجدول)wav ررتها التوا  مية المرتر ة مرا نة م  مل  الووت)
 

 النتائج التي حققتها خوارزمية الكبس المقترحة : (3جدول)ال

 ت

مدة  
 التسجيل
(sec) 

 

 نسبة الكبس حجم الملف
مقياس 

 قبل الكبس (dB)التشوه
 بعد الكبس

 wav (.ssc) (.wav). بالطريقة المقترحة

1 3 188 42.4 46.9 22.6% 24.9% 30.3 
2 5 312 51.7 78.1 16.6% 24.9% 25.07 
3 7 497 74.3 109 17.0% 24.9% 22.6 
4 10 625 141 156 22.6% 24.9% 20.8 
5 12 750 111 187 14.8% 24.9% 27.3 
6 14 875 123 218 14.1% 24.9% 25.1 

 

 : اآلتيةإل ها ع  اري  المت  ات  لللنتا   التب تل التوص أكثرويمي  إع اط توضيح 
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 حجم الملفب(: نسبة التشوه وعالقتها 13)الشكل

 

 

 ( وعالقتها بالحجمwav(: نسبة الكبس في الملف )14)الشكل
 

لرر  تلفررة  ررب مر لررة الته ئررة وتررل الحوررول ع ررل ابرررب التوا  ميررة علرر  مثررال وا ررد   رريل مت
 (:15( والشيل )4النتا   التب  وضحها الجدول)
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 العالقة بين نسبة الكبس ونسبة التشوه المحققتين :(4جدول)ال
 SEGSNR(dB) نسبة الكبس)%( ت
 28.03 12.24 أوالا 
 29.72 15.72 ثانياا 
 29.43 20.1 ثالياا 
 30.42 22.03 رابعاا 

 30.42 23.42 خامساا 
 30.63 29.19 سادساا 
 31.79 59.14 سابعاا 

 

 

 (: العالقة بين نسبة الكبس ونسبة التشوه المحققتين15) الشكل

 

(  ضرررر ع عرررر  15( و )14(، )13(، )12وعنرررد   اسررررة المنحنيرررات المرررر كو ة  ررررب األشررريال )
، إذ تبرر   أن ن رربة  تضررح أن التوا  ميررة المرتر ررة قررد أع ررب نتررا   ج رردة جررداع  (4( و)3) الجرردول  

الكرب  ترؤول إلر  االسرتررا  عنرردما  بردأ  جرل الملر   االسرتررا  ممررا يجعرل منهرا ذات  ا ردة كب ررة مرر  
الملفرات ذات األ جررام الكب رررة الترب تكررون الحاجررة ملحرة إلرر  كب ررها،  ررد ابرررب التوا  ميررة المرتر ررة 

 ب  م تررة ترريباع.وكانب ن بة الك KB875إل   KB188عل  أ جام متتلفة تراو ب ب   

27
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29.5

30
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12.24 15.72 20.1 22.03 23.42 29.19 59.14

compression ratio
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ك لك لو   م  النتا   المب نرة أن ن ربة الكرب  ذات ع قرة ي يرة مر  ن ربة التشروع، وكرون 
م رل تلررك الع قررة قل ررل جرداع إذ أن ن رربة التشرروع تررز ا   مرردا  قل ررل قررد ال يوررل إلر   لررز قيمررة الزيررا ة 

تشرروع موررا بة للزيررا ة  ررب كررون لنررا   يررا ة  ررب ن رربة الت ررالحجل ولرر ا نررات  إيجررابب  مرر  المتوقرر  أن 
 جررل الملرر  لكرر    ررب  ايتررزال  ترررات الوررمب وإعا تهررا  وررو ة قريبررة جرردا مرر  قيمهررا األصررلية أ ط 

م   يا ة  جل المل  مما يع ب   عاع إيجابيراع  اع عالي ت ا عاع إل  ضد  ن بة التشوع وجعلها ال تت ا   
 وا  مية.عل  النتا   العملية التب تل الحوول عل ها عند ت ب   الت

مرر  نتررا   ت ب رر  التوا  ميررة علرر  عررد  مرر  األمثلررة المتتلفررة أن التوا  ميررة ال  أتضررحكمررا 
تتررق ر  وررفة المررتكلل أو نررو  الكرر م وصرريدت  المعتمرردة  ررب الت بيرررات العمليررة للتوا  ميررة، إذ انتتبررب 

الترب تبا نرب  نماذا متتلفة م  األصوات لرجل وامرأة وافل  ض  ع  ايت   أسرال   إلرراط الكر م
برر   األسررلوك الت ررابب والررت وة الررىنيررة والرررراطة االعتيا يررة وايررت   نبرررات الورروت ومتررا ا ن رر  
الحرو ، ولل ي جل عل  التوا  مية أ  ايت    ب ن بة الكرب  أو ن ربة التشروع مر  ايرت   نرو  

 الك م أو صيدت  وإنما أع   نتا   مترا بة م   عضها البعض.
 

 جات:االستنتا -8
تل التوصل إلر  االسرتنتاجات اآلتيرة  للتوا  مية المرتر ة  ب ل ا البحز م  ي ل الت ب   العملب •
: 
اعتما   كرة استت ص يواص الك م لدر  كب   أع ب نتا   كب  عالية عل  الرغل م  وجو   •

 تشوع مربول نوعاع ما عند كب  ك م ألغرا  التراسل.
   أسلوك غ ر ترل د  ألجل كب  إشا ة الك م الم مو .إن التوا  مية قد ارقب الباك عل •

 إن التوا  مية المرتر ة ذات إستررا ية م  الملفات الكب رة الحجل. •

 أع ب التوا  مية المرتر ة نتا   إيجابية م    ز ن بة التشوع عند تد  ر  جل المل  الميبوس. •

م، إذ أن النماذا والفترات التب  رتل لرد  ا شب التوا  مية المرتر ة عل  ن بة عالية جدا م  الك  •
ايتزالهررا  ون معالجررة  ررتل اسررترجاعها  شرريل قريرر  جرردا مرر  قيمهررا األصررلية عنررد عمليررة إعررا ة بنرراط 

 الك م.
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م  النرا  المهمة التب أع تها التوا  مية المرتر ة سرية الك م المرسل أو المترزون إذ ييرون مر   •
كر م م رمو ، علير  مر  الممير  ت ويرلرا لكرب تعتمرد ل  إالوع  اكتشا  ان محتويات المل  تعو  

 .كإ دط وسا ل سرية المعلومات

مرة طإلر  أسرال   يرزن إشرا ة الكر م  ترزن معرام ت موا اع جد د اع أضا ب التوا  مية المرتر ة أسلوب •
 منحنب اششا ة  ض  ع  ال را   الترل دية المعرو ة.

عل  بيانات ك م ول ا م  نرا  الضرع   اع  اوي ي تدل كون ال ( ان  wav      ب مل  التزن) •
 التب ت جل عل  المل .

 

 العمل المستقبلي: -9
ع ؤ  عض المرتر ات للعمل الم تربلب ال   يمي  أن  بن  علر  مرا ترل اقترا ر  وبنرا يقتبفيما  

 وم   ل ت بير  :
و  والحفاظ عل  سرية إن التوا  مية المرتر ة تفتح  ا اع يمي  استد ل  لدر  تشف ر الك م الم م •

 المعلومات التب يحتويها ذلك المل  الميبوس.
مررة الملفررات طيميرر  العمررل علرر  تح رر   أ اط التوا  ميررة مرر  يرر ل اعتمررا  ارا رر  أيرررط  ررب موا •

ألجررل الحوررول علرر  معرررا الت  ياضررية قريبررة جررردا مرر  الع قررة الرياضررية الترررب تمثررل إشررا ة الكررر م 
 األصلية.

ا ل الد ناميييررة التاصررة بتحد ررد واكتشرررا   ترررة الوررمب للحوررول علررر  العمررل علرر  ت رروير الوسررر  •
 .ت عالية ألجل ايتزال  ترات الومبإميانيا

العمل عل  تح    ن بة الكب  م  ي ل إيجا  الن بة المثاليرة للتر ير  وذلرك بد اسرة ملفرات ذات  •
 مواصفات متتلفة.
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