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ABSTRACT

Language was a means of communication between members of a single
community, so that some of them would express to each other their ideas and thoughts,
and a common characteristic of that society was defined, and the origin of the word was
derived from (rhetoric, idle), if he repealed the matter and spoke about it, and the
ancients knew it that language: (It is what expresses It contains all the people for their
belongings). The ancients went in their definition of a language to the characteristics of
their language with which they communicate, without referring to the Arabic language
as a language among the living languages that are circulating among them. Arabs and
Arabs (whoever inhabited the country and its island, or uttered the language of its
people), and to it returns the percentage of the Arabic language, which is one of the
Semitic languages. Which spread in the Arabian Peninsula, and the writing came to
denote what is in the minds of notables.
This research presents a computer application that depends on human input to
pronounce the Arabic letters
The system consists of two phases, the first stage is the axis of creating a database
for Arabic language characters and their storage locations, as well as the type of
formulas for those letters when the initial processing was performed.
The second stage is the process of comparing the entered letter from the text
with the corresponding sound and placing it in a storage so that we can then process it.
In the practical part of the research, we used a comparison between the results of four
methods to obtain the least possible execution time with the least pauses in speech,
which are the combinative method, the smoothing method, the method of nesting
speech, and a hybrid method between smoothing and interfering together.
We start by entering in the input text box and using the SpellLetter function, which
we use for the purpose of processing and pronunciation, where the input is of three
types, either it is a char, or it is an array of characters (String), or it is numbers between
zero and nine Num), and in the case that the entry was not For these three types, the
entry is wrong, for example, non-Arabic letters or special symbols, for example.,And if
the entry was correct, each letter is taken with its accent. This means that we take two
positions each time.
Using Matlab (R 2018a) to build the proposed system and it was implemented
using a computer. Portable running under the environment of the operating system
(Microsoft Windows 10).
Keywords: Sound Recording, Analysis, Synthesis, Overlap, Smoothing Speech.

791

عبد الوهاب فتحي شريف و رياض زغلول محمود

دراسة حول تحويل النص العربي الى كلمات منطوقة

رياض زغلول محمود

عبد الوهاب فتحي شريف

قسم علوم الحاسوب ،كلية علوم الحاسوب والرياضيات
جامعة الموصل ،الموصل ،العراق

تاريخ قبول البحث0205/20/20 :

تاريخ استالم البحث0205/20/02 :
الملخص

اللغةةة وسةةللة لللواصةةل رةةلا مجةراا المدلمةةع الوابةةه ،ع
ليعضةةر كعرة م لةةرعم عةةا مجصةةا م و ةوا ر م ،و حةةها صة ة
مشةةلركة لةةالم المدلمةةع ،ومصةةل الصلمةةة مشةةلل مةةا ذلغةةا ،الغةةول ،با لغةةث كةةا مر ول ةةا ك ة و حةةه

ع ة  ،وقةةه عرج ةةا

القهماء كأن اللغة :ذ ث ما يعضر ر ا كل قوم عا مغ ارضة مل وقةه ب ةب القةهماء جةث عةري م للغةة لةت صة ات لغةل م

العةرب ذ ةل مةا
اللث الواصلون ر ا ،اونما شا ة لت اللغة العربية كلغة رلا اللغات الحيةة الملهاولةة رلة م ،جةالعرب و (
سكا رالا العرب وجزير ا ،مو نطل رلسان م ل ال ،وإلل ةا يعةوا نسةرة اللغةة العربيةة ج ةث بةه اللغةات السةامية اللةث
انلشرت جث جزيرة العرب وجاءت الصلاكة للهاللة علت ما جث االب ان ما االعيان
يقةةهم ةةا الرحة

طضلةةل باسةةوبث يعلمةةه علةةت االا ةةان الرشةةر ل طةةل مبةةر اللغةةة العربيةةة ويلصةةون ال مةةام مةةا

مربلللا ،المربلة ا (ولت لمثل كمحو صويا قاعهة الضيانات بر اللغة العربية ومواقع زن ةا وكةالم نةول ال ةي
لللم الحرو

ب م جراء المعالدات ا ولية

اما المربلة الثانية لمثل كعملية مقا نة الحر المه ل ما الة

مةع ال ةوت المقارةل لة ووضةع ا جةث م ةزن

لللسة ت ل ةةا كعةه بلةةم عمليةةة نطق ةا م(سةةل هم ا جةث الدةةزء العملةةث مةا الرحة
علت اقل وقت

مقا نةة رةةلا نلةةا ا م بعةة ةةرق للح ةةون

لا ممكا مع اقل وق ات ع ه نطل و ث الطريقة اللدميعية و ريقة الل عةيم و ريقةة اللةها ل الصةالم

و ريقة دل ة رلا الل عيم واللها ل معا.
نضهم كاإلا ان جث مربع ال

المه ل وعا ريل االة  SpellLetterواللث نسةل هم ا لغةر

المعالدةة وال طةل،

بل يكون االا ان علت ثالثة انوال اما يكون بر ) (charاو يكون م ة وجة بةرو ) (Stringاو يكةون ا قةام رةلا
ال

ر واللسعة )Numل ,وجث بالة ان االا ان ان غلر ا االنوال الثالثة يكون االا ان ا ئ ومثان بلم برو

غلر عربية او موز اصة مثال.وجث بالة االا ان ةان صةحيحا اةلم ا ةا ةل بةر مةع شةكلل ويع ةث بلةم ان ةا نأ ةا

موقعلا اث لا جث ل مرة.

كاسةةل هام لغةةة المةةا الب ذR 2018aل لض ةةاء ال مةةام المقلةةرت و ةةم

لةةا كاسةةل هام باسةةوب محمةةون يعمةةل حةةت

رلئة نمام اللشغلل ذMicrosoft Windows 10ل
الكلمات المفتاحية :سدلل ال وت ،حللل الصلمات المه لة ،اللدميع ،اللها ل ،الل عيم ،ال طل
 .1المقدمة:
عه اللغة العربية ما اللغات القهيمة الشا عة جث العهاةه مةا كقةال ا

 ،ج ةث لغةة القةران الصةريم ويلحةه

ر ةا

معةةهاا كضل ةرة مةةا الرشةةر ،ج ةةث لغةةة بيةةة طةةو ت علةةت مةةر الع ةةو لموا رةةة اللطةةو ات العلميةةة والثقاليةةة اللةةث ش ة ه ا
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العالم؛ ب كانت جث الع و الوسطت لغة العلوم وال ون ويه س ا لرة العلم جث م للف م لهيات العلم والمعرجة جةث
الهون العربية جث المشرق والمغرب بلا كانت قضلة الطلرة وا سا اة جث م للف المداالت العلمية وا ارية ذ1ل

واملازت اللغة العربية عا غلر ا ما اللغات كعها بروج ا ومصوا ا المملزة ،و شمل عهااً ما شةا ات اللشةكلل

ذالحركةةاتل اللةةث عطةةث الحةةر مص ةوا اً م ةةر  ،يمكةةا ر ةةا مللةةز المع ةةت الةةهقلل للم ةةراة ومحل ةةا مةةا اإلع ةراب جةةث
الدملة ،و و ما يس ل عملللث القراءة وال م ،كما من ا لملز كالعهاه ما مبكام القراءة اللث

ل

رلعاقةب الحةرو

العربيةة جةث ةل قواعةةه وضةع ا العلمةاء للوصةون لةةت ال طةل ال ةحي للصلمةةة ،سياسةاً علةت مةا جةةاء جةث القةرن الصةريم

اللغةةو جةةث جزي ةرة العةةربذ2ل وقةةه ز ةةر اللةةا يب العربةةث كالعهاةةه مةةا الصلةةب والم ة ات اللةةث اولةةت قواعةةه

والل ة ار

القراءة ،وجاو ا سماء وا جعان ،اللث لغلر معانل ةا رلغلةر اللشةكلل وزيةااة جةث كعةم الحةرو  ،علةت سةضلل المثةان
ةةا

ال الح ةةر كل ةةاب ال

189هل جث اللدويه والقراءاتذ4ل

رة ةةا ج ةةةث ذت392 :هل جةةةث ال ح ةةو ذ3ل ،وكلة ةةاب مش ةةلض ات القةةةرن للصسة ةةا ثذت:

و و ممر ما ال عوبة كمكان الطلب المزيه ما اله اسة واللعلم واسل هام الوسا ل الملابة للس لل قواعه القراءة
لاو اإلبلياجات ال اصة مو لملعلمث اللغة العربية ما

وال طل ،ويساعه علت ال م ال حي للمع ت وعلت ا
غلر العرب ذ5ل

وبلطو ق يات الحوسرة وقواعه الضيانات والمل ات ملعهاة الوسةا  ،،صةا مةا السة ل من عةه الضةراما ال هميةة

واللعليميةة اللةث سةا م جةث قةراءة الحةرو

ال دا يةة جةث م للةف اللغةات العالميةة المسةل همة جةث الحواسةلب وال وا ةةف

ال قالة وغلر ا ما منوال ا ج زة اإللصلرونية ،وسا مت جث ا شاا الملعلم ل ا اللغات لت ال طل السليم للصلمات اللةث
شكل ا ذ6ل
ولقه كانت اللغة العربية ما اللغةات المسةل همة جةث ق يةات الحاسةوب ،و عةهات اله اسةات اللةث باولةت محا ةاة

ال طل ال سليم للحرو
برو

العربية المسل همة جل ا ،كاعلماا قواعه القراءة اللث وضةع ا اللغةويا وال حةاة جةث

الصلمات و ريقة نطق ا ،جاللغة العربية لغة ملازت كحرو

ةا

شةكلل

للف مصوا ا عا كقية لغةات العةالم ،ج ةث لغةة

الراا اللث ال ا طل ر ا سو العةرب ،و ةث اللغةة اللةث شةمل العهاةه مةا قواعةه القةراءة ،مثةل مللةز الحةر المشةكل

كإبه الحركةات كالصسةرة وال لحةة والرةمة والسةكون ومنةوال الل ةويا ،وقةراءة ا لةف والةالم الها لةة علةت االسةم و مللةز
الحرو

الشمسية والقمرية ،مو ما قواعه ال ون السا ة والل ويا كاإل ا واإلاغام واإلقالب واإل اء ذ7ل

امةةا كال سةةرة لطريقةةة العمةةل جقةةه ةةم سةةدلل ا ص ةوات المشةةكلة كةةل بةةر علةةت بةةه ومةةا ثةةم ةةم مقرنل ةةا مةةع
الحةةرو

المه لةةة مةةا الة

المطلةةوب نطقة كعةةه قسةةيم الصلمةةات الةةت بةةرو

معلا وبعه االنل اء ما كل الصلمات المه لة الم كعه ا اما لم الحرو
ان ال ه

ا ساس ما ةاا الرحة

م

ما ثم

ةةلة ومةةا ثةةم وضةةع ا جةةث م ةةزن

رج علت شكل صوت .wav

ةو طةوير نمةام ررمدةث لقةراءة الصلمةات كاللغةة العربيةة معلمةهاً علةت قاعةهة

ريانات مر رطة كقواعه ريانات للمل ات ال و ية اللث مثل ال طل كا بر بسب القاعةهة اللغويةة لل طةل وجةث سةضلل
حقلل اا ال ه

الره ما حقلل ا ةها

اللشكلل و لاكع الحةرو
كالحرو

الثانويةة للرحة

و ةث حهاةه القواعةه الم لل ةة لقةراءة الحةر العربةث وجةل

جةث الصلمةة مو كلملةلا مللةاللللا ومةا ثةم دميةع المل ةات ال ةو ية اللةث مثةل بةاالت ال طةل

جةث قواعةه ريانةات م لممةة ،السةل هام ا جةث عمليةة ال طةل بلة

وبركات اللشكلل ال اصة ر ا جث اللعر علت الحر وبعه ا الم
المللاكعة جث

اةلم اسةل هام نمةم شة لر الحةرو

العربيةة

ميم الهوان ال اصة كاللعر علت الحالة اللث

ا الصلمة مو الصلمللا بل

(ا طل ر ا الحر مو الحرو
العربث مو الصلمة العربية السل هام الهوان الضرمدية و بط ا كقواعه الضيانات ال اصة كال وت ،الم ال طل ر ا
ال
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 .2الدراسات السابقة
ما ةالن العةواة لةت ماريةات بةون موضةول اله اسةة ندةه من

ةام العهاةه مةا اله اسةات اللةث اولةت موضةول

ال طل المحوسب لألبر ال دا ية جث اللغات الم لل ة ،و ث كما يأ ث:
اسةةل هم الرابة

)9ل ريقةةة رهالةةة جةةث عةةهاا الوسةةا  ،للةةه يا اإلسةةلمال ،واللةةث يمكةةا من سةةلوعب مةةا قلرةةي

ك يةةا جل ةةه إلبلياجةةات الط ةةالب

عمليةةة علةةيم اللغ ةةة اإلنصللزيةةة ،واقل ةةرت ررنةةاما  Balabolkaو ةةو ررنةةاما د ةةا

اإلنهونيسةةللا كشةةكل عةةام ويمكةةا للضرنةةاما نشةةاء الوسةةا  ،ال اصةةة وجةةل ملطلرةةات اللعلةةيم وابليةةاج الطلرةةة جةةث شةةكل
مل ةات صةو ية بات اإلملةهااات  MP4, OGG, WMA WAV, MP3,ويسة م الضرنةاما كشةكل جعةان جةث ميةة
م ةا ات الطلرةة جةث قةراءة اللغةة اإلنصللزيةةة ،كمةا منة اةهعم العهاةه مةا اللغةةات العالميةة ومةا الواضة من ةا اله اسةةة
ا

ع لت ره اسة اللغة اإلنصللزية اللث ال لملع راات ال

اللث لملع ر ا اللغة العربية

قةةهم الرابثةةان )10ل ،ريقةةة إليدةةاا عالمةةات اللشةةكلل العربيةةة جةةث ال
الم ةةلعلم الدها ةةه لقة ةراءة اللغ ةةة العربي ةةة ومنمم ةةة حوي ةةل الة ة
كاإلعلماا علت ن و

العربيةةة ،ج ةةث شةةكل عا ق ةاً ممةةام

ةةو

ل ةةت ك ةةالم وقة ةراءة و حلل ةةل االالت ال

عربية م لل ة للله يب و قيم ا ااء واسةل هم الرابثةان مدموعةة ال

أااة مو موا ا لغوية لمعالدة اللغة الطضيعية جث منممة اللشكلل اآللث و لية كف الغمو

ةةو

ةو

العربي ةةة،

المشةكلة
العربيةة (

و حهاه الملزات واسل راج

كلاكةا مةا اللغةة العربيةة
الضيانات ،ويحلو ال مام علت  75مللون كلمة م طوقة كالصامةل ،معمم ةا مسةل رجة مةا ً 97
ةهويا كاسةةل هام عمليةةة الزبةةف علةةت الويةةب كةةالرغم مةةا عامةةل
الصالسةةيكية والحهاثةةة .وجمعةةت ال ةةو ال ةةو ية اة ً

ال مةةام المقلةةرت مةةع ا صةوات جةةث اللغةةة العربيةةة كاسةةل هام ق يةةات القةراءة اآلليةةة ،ال من ةةاا ال مةةام ال ا ارعةةث بةةاالت

القراءة ال اصة كاللغة العربية ،كما من يعلمه علت الصلمات المح و ة مسةرقاً وال العةر علةت الصلمةات الدهاةهة ،ج ةو
العربث ،وال اوله ا صوات بسب الحالة جث القراءة
ال يعلمه علت ملز ا بر جث ال
قةةهم الراب ة

)11ل نمام ةاً للحويةةل ال

ةةو

لةةت كةةالم كاللغةةة ال هيةةة وبالل دةةة الما اثيةةة ذMarathiل ،ويقةةوم

الضرناما كا ليا وبهة الصالم ذالصلمةل كا سلوب الملسلسل ويحول ا لت صوت كاعلماا اللسدلالت ال و ية المسرقة
لمقا ع الصلمة ،ويمكا طضلل اا الضرنةاما علةت الصلمةات وا قةام ،كمةا يسةل هم جةث مج ةزة الحاسةوب والمحمةون ،ب
ةةو

اةةلم ا ةةان ال

مةةا لوبةةة الم ةةا ي مومةةا ةةالن اللمريةةر علةةت الواج ةةات وبرةةم ا ص ة حات ا نلرنةةت مةةا

الواض من اللغة المسل همة جث اا الضرنةاما ةث ليسةت اللغةة العربيةة ،ولصةا مسةلوب اال ليةا الملسلسةل ةو نقطةة
الضهايةةة جةةث اللعةةر علةةت مكونةةات الصلمةةة ،و بط ةةا كقاعةةهة الضيانةةات ال اصةةة كاللسةةدلالت ال ةةو ية لألص ةوات ،كمةةا
يشلر الرح

لت مكانية طضلل ق ية حويل الصالم لت ن

قهم الرابثان ) 12ل

ريقة بهاثة جث حويل ال

جث اللغات ا

ر وبسب الحاجة جث لم اللغات

لت كالم كاسل هام

العميقة ،و قوم ا الطريقة كمقا نة ا صوات العربية مع سدلالت مسرقة ل
اللشكلل جث ال

و

و

ريقة ما ق يات الشركة الع ضية
عربية م طوقة ،للدأوز مشكلة

العربية رهال ما ا ساللب اال ليا اللسلسلث ،وجث بقيقة ا مر من غياب اإل الل علت

مكونات اللغة العربية و السضب جث ا رال ا الطريقة واعلماا ا علت ق يات رهالة للدأوز مسألة اللشكلل وال طل،
مما اؤا

لت غ ان العهاه ما قواعه القراءة السليمة إلعلماا ال مام علت قراءات م لل ة لرعم ال

اللث قه يع ت القا ئ كقواعه اللغة مو ليا لهي

الل علل ا ما ا ساس

قهم الرابثون ) 13ل ريقة جهاهة للمللز مةهة مصةوات ا بةر العربيةة جةث

اسل هام ا جث حويل ال

ةا نماجةة اللغةة العربيةة ،للسة لل

لت كالم ب قوم الطريقة علت حهاه زما ال طل صوات الحرو

022
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العلةةة ،ومص ةوات العلةةة الق ةةلرة مةةع الحركةةات ،ومص ةوات الحةةرو

الطويلةةة جةةث بةةرو

السةةا ا واسةةل هم الرةةابثون

ماوات  HTSو MERLINو ق يةةات الشةةركات الع ةةضية العميقةةة جةةث حهاةةه مةةهة ال ةةوت للحةةر  ،وبةةالرغم مةةا مةةا
وصلت لي الطريقة ما نماجة مجرل ،اال ان ا عةانث مةا الق ةو جةث بركةات اللشةكلل مثةل الل ةويا كأنواعة  ،كمةا
رة الملعلقة ال ون السا ة والل ويا ،وال مزات وغلر ا ما القواعه جث اللغةة

من ا الطريقة ال راعث قواعه القراءة ا

العربية ويعز سضب بلم لت ضلل المعرجة كقواعه القراءة جث اللغة العربية
وقهم الراب

ةةو

لل
ن و

)14ل نماماً للحويل الصالم لت ن

القرنيةةة جقةة ،،ولص ة اجلةةر
مشار ة لل

حويل الصالم لت ن

جث اللغة العربية ،وقه اجل ةه كاعلمةاا قواعةه القةراءة واللدويةه

من اللغةةة العربيةةة الحهاثةةة ال ع ةةت كقواع ةةه القة ةراءة ،كاسةةل هام مقا نةةات م ةةع

المه ل ن ا الطريقة ومن كانت راعث قواعه القةراءة واللدويةه جةث ال
 ،جإن ا

ارعةث الصةالم االعليةاا وبل دا ة الم لل ةة ب ن المةل ح

ول دا ا ار طاكقاً جعلياً مو وثاً جث طضلل قواعه القراءة

ةو

القرنيةة جةث

للصةالم كاللغةة العربيةة

قةهم الرابثةان ) (15وا زميةة جهاةهة للركلةب الصةالم العربةث كاسةل هام وبةهة ا ليةا معلمةهة علةت مقطةع ل مةث،

ن ةةا مصةةغر كيةةان كةةالم ب مع ةةت وا ثةةر اقةةة للحهاةةه بةةهوا ا ،وال علمةةه علةةت ال ةةو يات اللةةث ي ةةعب ج ةةل
الح ةةهوا جل ةةا اس ةةل هم الرابث ةةان بس ةةاب صل ةةة اال لي ةةا و صل ةةة اللسلس ةةل لحس ةةاب صل ةةة اإل لي ةةا ومدموع ةةة م ةةا

ا صوات واللغوية ،مسل هملا ملوس ،جرق المعلمات العامة رةلا الوبةهات المدةأو ة وابل مةا كاللسلسةل ا قةل صل ةة
ثم سلسل كاسل هام ق ية اللها ل واإلضاجة وما الواض من اسل هام المقا ع الل مية و مبه الطرق ا جرل جةث

نماجةةة اللغةةة العربيةةة ،ال من الرةةابثلا لةةم يعلمةةها القواعةةه السةةليمة جةةث الق ةراءة ،رةةل اعلمةةهوا علةةت اللشةةكلل اإلجل ارضةةث
للصلمة ،ولم ع
لت كالم
يأت قليم ا ااء موا راً لقواعه القراءة ،رل اعلمه بساب الصل ة جث قليم عملية حويل ال
 .3ادخال النص العربي وانواعه المقبولة:
جث رهاية االمر نضةهم كاإلا ةان جةث مربةع الة

المةه ل وعةا ريةل االةة  SpellLetterواللةث نسةل هم ا لغةر

المعالدة وال طل ،بل يكون االا ان علت ثالثة انوال امةا يكةون بةر ) (charاو يكةون م ة وجة بةرو )(String

او يكون ا قام رلا ال

ر واللسعة) Numل ,وجث بالة ان االا ان ان غلر ا االنوال الثالثة يكون االا ان ةا ئ

ومثان بلم برو غلر عربية او موز اصة مثال.
وجث بالة االا ان ان صحيحا الم ا ا ل بر مع شكلل ويع ث بلم ان ا نأ ا موقعلا اث لا جث ل مرة .الم
معرجة الحر الموقع المؤشر علي
الصلضو ا

ا الحركات جمثال.

ل و بر ام بركة وبلم عا ريل ان  Ascii codeبل الم اسل هام م ا ي

ا ال لحة نسل هم shift+Q
ا الرمة نسل هم shift+E
ا الصسرة نسل هم shift+A

ا السكون نسل هم shift+X
ا

ويا ال ل نسل هم shift+W

ا

ويا الرم نسل هم shift+R

ا

ويا الصسر نسل هم shift+S
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اا جث بالة ان ل الحرو محركةة امةا با ةان ابةه الحةرو غلةر محةرم جع ةه بلةم نقةوم كإضةاجة سةكون لةالم
الحر ثم اجراء كاقث العمليات علي وبعه بلم نقوم كأ ا بةر مةع شةكلل ثةم نقا نة مةع ملةف االصةوات الم زونةة ثةم

نأ ا بلم ال وت ويرا

الت موقع معلا م زن .ذ8ل

 .4شرح مبسط لمكونات مخطط تحويل النص الى كلمات:
سةدلل ال ةوت ذSound Recordingل :و ةو عمليةة اا ةان ال ةوت عةا ريةل اللسةدلل او سةحب المقةا
ال و ية ما االنلرنت ،وقه م سدلل االصوات جث اا الرح

عا ريل ج ةاز الموبااةل  Galaxy A51,وبدةواة

سدلل عالية ضل 256 Kbps
وبركة

حللةةل ال ةةوت ذAnalysisل :اةةلم حللةةل ال ةةوت المةةه ل و قسةةيم الةةت اج ةزاء كةةل جةةزء يحلةةو علةةت بةةر

قاعهة ال و يات الم زنة ذDatabaseل :كعه ا مان كاجة االجزاء ال اصة كا بر مع بركا ا الم ز ةا جةث

م زن معلا لغر

اسلهعاء الحر المحرم البقا

نمابج االصوات ذPhonetic Symbolsل :نمابج الصلاكة المه لة

َّ
مشكلة
المواص ات المسل هجة ذTarget Specificationل :عملية قطيع الصالم الت مبر

ا ليا الوبهات ال و ية ذUnit Selectionل :ا ا كل صوت مقارل كل بر جث الدملة

اللدميع او اللركلب ذSynthesisل :دميع االصوات جث م زن معلا لصث الم نطق ا ليما كعه

ال وت ذSpeechل :و و الصالم الم طوق ال ا ا ما عملية دميع االبر والا يكون قريب ما ال طل الرشر
 .5تصميم النظام المقترح وتنفيذه

 .6شرح الواجهة للبرنامج المقترح:
والواج ة الثانية حلو علت سرعة ع اصر و ث
020

دراسة حول تحويل النص العربي الى كلمات منطوقة

العربث الا نقوم ككلارل اا ل مربع ال

• ال

المه ل :و و ال

• ال

المعالا :و و اال راج ال ا ا كعه اجراء عمليات باسوبية علت ال

قضل اجراء ا عملية معالدة ل .

• المعالدة وال طل :و و ا م ز جث ا الواج ة بل يسللم ما مربةع نة
الحاسوبية علت ال

يم ر ال

• ز االيقا  :الغاية ما اا الز
•

المعالا جث مربع ن
و ايقا

مربع ال راغات :و و مربع أشلر بل

• مربةع الوقةو

المه ل
االا ةان وبعةه اجةراء عةها مةا العمليةات

المعالا االا ان .

المعالدة او ال طل كا وقت اث اء الل لا.

م اسل هام جث بالة

و ال راغات ام ال

علةت سةا ا :و ةو مربةع أشةلر اةلم اسةل هام جةث بالةة

ةو ا ةر بركةة علةت ا ةر لمةة او ع ةه

اللوقف ام ال.
• مربع اللها ل :و و مربع أشلر الم اسل هام جث بالة اجراء عملية اللها ل ،بل
صو ية جث كحث ا اا

م اسل هام عها  2000وبهة

• مربع الل عيم :و و مربع أشلر الم اسل هام جث بالة اجراء عملية الل عليم علت االشا ة ال و ية ككل
• مربع مثلل االشا ة :و و مربع مثلل الضيانات ال و ية علت شكل اشا ة
• عها االصوات ال املة :و و قم لعها االصوات ال املة علت ون الموجة ال و ية
وكما موض جث الشكل ذ3-1ل لواج ة االا ان والمعالدة

الشكل ( )2واج ة االا ان والمعالدة.
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 2.8تطبيق مثال باستخدام البرنامج المقترح:

الشكل ( )3طضلل مثان كاسل هام الضرناما المقلرت

جث اا الدملة م طضلل  11قانون و ث:
 القانون االون ذجم اللشهاهل
 القانون الثانث ذبا

االلف ما ان اللعريفل

 القانون السااس ذالل ويال
 القانون الثاما ذال مزةل

 القانون اللاسع ذال وا ت الطويلةل
 القانون الحاا عشر ذال ونل
 القانون الثال

عشر ذ رقلل االمل

 القانون الراكع عشر ذ

يم الراءل

 القانون الساكع عشر ذ ق لر ال وا ت الق لرةل

 القانون الثاما عشر ذ حويل ال وا ت الطويلة الت ق لرةل
 القانون اللاسع عشر ذبا

ا ر صا ت جث العرا ةل

 .7بعض الطرق لحل مشكلة التقطيع
كعةةه طضلةةل الضرنةةاما المقلةةرت ل طةةل الصةةالم

ةةرت لةةها ا مشةةكلة و ةةث

ةةو كعةةم اللقطيعةةات ال ةةو ية كعةةه

عملية الهما ولصث الم بل ا المشكلة كليا او اللقللل ما لم اللقطيعات ال و ية م اسل هام ثال
و ث اللها ل والل عيم و ريقة ثالثة مقلربة و ث الهما رلا اللها ل والل عيم كاإلضاجة الطريقة اللدميعية

 -1ريقة اللدميع :و ث عملية دميع االبر الم طوقة جث م زن معلا لغر

022

رق ضةالية

دميع ا ونطق ا اجعة وابهة

دراسة حول تحويل النص العربي الى كلمات منطوقة

 -2ريقةةة اللةةها ل :و ةةث عمليةةة ةةها ل رةةلا ن ايةةة اإلشةةا ة ال ةةو ية للحةةر السةةارل مةةع رهايةةة الحةةر االبةةل ر سةةرة
محةةهاة لغةةر

ا ةةا المعةةهن واضةةاجل مكةةان بلةةم اللةةها ل للح ةةون علةةت اقةةل صةةوت لللقطيعةةات رةةلا االبةةر

الم طوقة
 -3ريقة الل عيم :و ةث عةهال نقةا الضيانةات لرشةا ة ال ةو ية كحلة
ال قا المداو ة مراشرة ذمةا الم لةر

اةلم قللةل ال قةا ال رايةة اللةث صةون معلةت مةا

كسةضب الروضةاءل  ،وزيةااة ال قةا ا قةل مةا ال قةا المدةاو ة اةؤا

كطضيعةةة الحةةان لةةت شةةا ة م ثةةر سالسةةة ذواسةةلداكة طةةوة مكطةةأ لرشةةا ة لللغلل ةراتل

ةاا

المةةا من اإلشةةا ة ا ساسةةية

كثلر عا ريل الل عيم ،ولصا سةللم قللةل ضوضةاء اللةراا
جعليا ،جلا الم شوي اإلشا ة الحقيقية ًا
الحقيقية سلسة ً
العالث ذ16ل
 -4ريقة اما رلا اللها ل والل عيم :الم الهما رةلا الطةريقللا السةاكقللا للح ةون علةت اقةل صةوت لللقطيعةات رةلا
االبر الم طوقة

س أ ا كلمة " مبمه " كمثان طضيقث صو ث ونطضل الطرق اال بعة علل ا ا لا ل ا:

الشكل ( )4يمثل نطل كلمة "مبمه" كالطرق اال بعة

وما ا االشكان نسل لا الضيانات اللالية:

الجدول ( )1الضيانات ال ا دة ما الموجة ال و ية اللث مثل نطل كلمة "مبمه" كالطرق اال بعة
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ةةم اعلم ةةاا دالةةةة حسةةةاب وقةةة التنفيةةةذ ) (timeمةةا رهاي ةةة اللقطي ةةع واللحوي ةةل ال ةةت ن اي ةةة عملي ةةة نط ةةل الص ةةالم

والموجواة جث ررناما الما الب و ث االة  tic tocللح ون علت مق ر وقت للل لا
 .8الرسوم البياني للردود على نماذج االستبيان المرسل عبر شبكة االنترن

الشكل ( )9نموبج ما االسلضيان المرسل عضر شركة االنلرنت

ع وان السؤان :ل منت م ل

ره اسة اللغة العربية؟

عها الراواً 159 :اا ما الن مسة ايام جق،
 1.9عها االش ا الم ل لا كاللغة العربية :بل
الطريقة

التجميع

التداخل

التنعيم

الدمج بين التداخل والتنعيم

مقبول

6

4

4

5

جيد

8

10

5

6

جيد جدا

9

9

14

12

التقيم

 2.9عها االش ا
بل

كانت العل ة مكونة ما  23ش

الم ل لا وغلر الم ل لا كاللغة العربية :بل

م االسل ااة ما اا العها عا ريل سمال الطرق ا بعة

الطريقة

كانت العل ة مكونة ما  157ش

التجميع

التداخل

التنعيم

الدمج بين التداخل والتنعيم

مقبول

99

79

74

60

جيد

37

61

59

53

جيد جدا

22

18

25

46

التقيم

نستنتج من الجدولين السابقين ان طريقة الدمج بين التةداخل والتنعةيم هةي الفمةل مةن ناحيةة وقة التنفيةذ ومةن

ناحية التقطيع

022
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 .9االستنتاجات
بل

جةةث ةةاا الرحة

مةةا نابيةةة قلةةيم ا ااء ،ةةم اسةةل هام م بةةع ةةرق للمقا نةةة والح ةةون علةةت مجرةةل نلةةا ا لل طةةل،

م اسل هام موقات المعالدة للوصون الت مجرل الطرق المقلربة

كعةه طضلةةل الدانةةب العملةةث مةةا ا اسةةة حةةول تحويةةل الةةنص العربةةي الةةى كةةالم منطةةوق والح ةةون علةةت ال لةةا ا

و قليم ا وم اقشل ا ،م اللوصل لت االسل لاجات اآل ية:

م الح ون علت نلا ا ما الصالم كعه حقلل شر ث الوضوت وال م ر سرة عالية ل ا المربلة و م قللةل بدةم

الضرمدةةة المسةةل همة جةةث ال مةةام وباللةةالث قللةةل عةةها العمليةةات الم ةةاة و ةةاا رةةهو َّما

لةةت قلةةي

زمةةا

لةةا ال مةةام

المقلرت والح ون علت مجرل ال لا ا مةا اسةل هام المقطةع الضرمدةث لل مةام المقلةرت والةا ال الدةاوز االلةف سةطر
ررمدةةث للمثلةةل مغلةةب الصلمةةات والدمةةل المه لةةة بلة

ةةم الوصةةون الةةت مق ةةر وقةةت ممكةةا كعةةه المقا نةةة رةةلا الطةةرق

ا بعة واملازت ريقة الهما رلا اللها ل والل عيم كأقل وقت الل لا كان مثالياً ب رلة ذ 0.505ثانيةةل كعةه ان كانةت
كالطريقة اللدميعية االعليااية روقت

لا ذ 0.708ثانيةل قريرا م ر سرة حسا روقت الل لا وال طل %25
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المصادر
][1
][2

منيا ار ار ةيم ذ1965ل جث الل ةدات العربية  3مكلرة ا ندلو م رية القا ةرة
ال ةةغلر محمةةوا ذ2018ل المراب ة

33.:

اللشةةكللية ص ةوات اللغةةة العربيةةة جةةث لةةاب ال

ةةا

الرةةا ج ةةت،

المدلة الدامعة العها ،20المدله الثانث -م لوبر2018-م.
ا

ال ةلئة الم رية العامة للصلاب 4.

][3

ارا ج ث ،مرو ال ل عثمان را ج ث الموصلث ذ 392ةل ال

][4

الصسةةا ث علةةث رةةا بم ةزة رةةا عضةةه الل ة ة ا سةةه ذ 189ة ةل مشلض ةةات القةةرن حقلةةل محمةةه محمةةه ااوا ،اا
الم ا لل شر واللوزيع  1رلروت  1418ة1998/م.
ةهاية ن هانا شريف ذ2017ل علم ال حو العربث و طو ة مدلة الم ا العها 1الس ة الثام ة.

][5
][6

ا مر :ا محموا سماعلل صل ث ،عليم اللغات كاسل هام الحاسب اآللث ،المدلة العربيةة لله اسةات اللغويةة
ذال ر ةةومل المدلةةه ،2العةةها1982 ،2م ،ضةةا السويسةةث ،جةةث علةةيم العربيةةة لغةةة ثانيةةة كمسةةاعهة الحاسةةوب،
ضةةما ذاللسةةانيات العربيةةة واإلعالميةةةل ةةونا1989 ،م،

 ،266-221ا صةةالت عضةةه المدلةةه العربةةث،

علةةم اللغةةات الحيةةة و عليم ةةا رةةلا ال مريةةة واللطضلةةل ،1 ،مكلرةةة لض ةةان ،رلةةروت1981 ،م،
كعه ة ةةا ،ا نضل ةةل عل ةةث ،اللغ ةةة العربي ةةة والحاس ةةوب،

 229جمةةا

 ،146ا ص ةةالت ال ةةهاا بسة ة لا ،اس ةةل هام العق ةةل

اإللصلرونةةث جةةث علةةيم العربيةةة لغلةةر الملصلمةةلا ر ةةا ،مدلةةة الفي ةةل ذالريةةا

ل مدلةةه ،7العةةها1983 ،74م،

46-44
][7

لمعرجة كعم ةا ة الضراما الحاسوبية ا مر :الم ه السارل،

 ،47-46ا ناصر عضه الرزاق المواجث،

اس ةةل هام اللق ي ةةات الحهاث ةةة ج ةةث اله اس ةةات ا اري ةةة واللغوي ةةة – ا اس ةةة ج ةةث مدموع ةةة الضة ةراما اللراثي ةةة عل ةةت
الحاسةوب ،مل ة

كحة

مقةهم للمةؤ مر العلمةةث ا ون لقسةم اللغةةة العربيةة و اار ةةا كالدامعةةة ا انيةة ذ جةةاق
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