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لقد  .راءة نص مطبوع ككلمات منطوقهتحويل النص إلى كالم منطوق هوعبارة عن قدرة االلة علي ق :الملخص

تم التوسع في هذا المجال بسرعة كبيرة جدا خالل السنوات القليلة الماضية بسبب مجموعة واسعة من التطبيقات 

اللغة العربية تتمتع بقدرات صوتية هائلة تفوق ما تحمله التي تتطلب تفاعل اإلنسان مع اإلله. ومن المعروف أن 

تطلب وضع أنظمة برمجية قادرة على استيعاب النص العربي وإمكانية تحويله إلى صوت اللغات األخرى، مما ي

يتكون نظام النطق اآللي من برمجيات وخوارزميات معقدة بهدف الخروج بصوت مفهوم وقريب من منطوق. و

لعهد وحديثة االجهود المبذولة في الناطق العربي اآللي متواضعة . نود االشارة هنا أن الصوت الطبيعي لإلنسان

نظام قائم على حكم النص إلى كالم سنتناول في هذه الورقة بناء  ، وهي نظم مغلقة المصدر ومحدودة االستخدام .

 Sinusoidal modelأومايعرف بالتوليف الهجين. استخدام نموذج الجيبية  تقنية التركيب المختلطباستخدام 

جموعة من القواعد لتحويل الحروف الي أصوات  و معجم باستخدام الصوتيات كوحدة للكالم. حيث تم بناء م

استثنائ لتغطية الكلمات التي ال تتبع القاعدة المتبعة. تم تطبيق نبرة الصوت لتدقيق الكلمات العربية وقد تحقق 

 ذلك بنجاح مما ساهم في الجودة الشاملة لالصوات المنتجة. نتائج التقييم توضح مستوى عال من الجودة مع طبيعية

 . 5من  3.458صوت مقبولة حيث وصلت الي 
 

 .، المعالجة اآللية, خوارزميات تطبيق قواعد النطق اللغة العربية, تحويل النص إلى كالم: :الكلمات المفتاحية
 

 .المقدمة1

وذلك  لكي  يصل   بدأ  اهتمام  خبراء  الحاسب  والباحثين  في  التعرف  على  الكالم  منذ  أكثر  من  أربعة  عقود,           

اإلنسان  إلى  مرحلة  تجعله  قادرا  على  التخاطب  مع  الكمبيوتر  وإعطاؤه  األوامر  والتعليمات  صوتيا  وبدون  الحاجة  إلى  

الكتابة  وغيرها  من  الطرق,  وذلك  توفيرا  للوقت  والجهد.  وفي  السنوات  األخيرة  تطور  التعرف  على  الكالم  تطورا  

ضحا  وكبيرا,  بحيث  أصبحت  برامج  التعرف  اآللي  تدخل  في  أغلب  مجاالت  الحياة,  ووصلت  إلى  دقة  مرضية  نوعا  وا

للميالدي تم اختراع  1968تم اختراع جهاز يقوم بنطق النص المدخل له عن  طريق صوت إنسان وفي بداية عام  1939ما. ففي 

 Norikoه إلى صوت واخترع هذا الجهاز على يد شخص من اليابان الجنسية اسمه  أول جهاز يقوم بأخذ نص مكتوب وتحويل

Umeda أما البرامج العربية التي تهتم بالنصوص العربية ظهرت في السنوات األخيرة ومنها : النطق اآللي للنصوص من صخر .

 Acapela Text to Speechبرنامج  ة و.نظام آلي لنطق النص العربي بالحاسب من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقني

for BrightSpeech هذا البرنامج قامت بأنتاجه شركة:Acpela group    وال  زالت  2003المتواجدة في بلجيكا سنة .

ة  البحوث  قائمة  إلى  يومنا  هذا,  وال  زال  العرب  في  محاولة  تطوير  برامج  التعرف  اآللي  على  الكالم  العربي  ومحاول

 إيجاد  حلول  للمشاكل  التي  تواجههم.
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األكثر أستعماال للتفاعل بين اإلنسان واآللة الي يومنا هذا. ومع زيادة  miceوالفئران   keyboardالزالت لوحات المفاتيح

 [. 2التفاعل مع األجهزة في أرسال البيانات مما أدي إلى أستخدام الصوت لتصبح أحد هذه الوسائل ] 

لبحوث السابقة  في تركيب الكالم نتائح جيدة مع درجة وضوح عالية لبعض اللغات الكبرى مثل اللغة اإلنجليزية لقد أنتجت ا

، ولكن نوعية الصوت وطبيعيته ال تزال مشكلة فائمة . والبحوث في تركيب الكالم للغة العربية مازال في خطواته األولى 

 .[3]حث و التحسين . هذا الواقع يجعل تركيب الكالم مجاال هاما للب

( إجراء يتكون من مرحلتين أساسيتين . أولهما هو تحليل النص ، حيث يكتب نص اإلدخال TTSتركيب الكالم من النص ) 

، ومن  speech waveformsأو بعض التمثيل اللغوي ، والثاني هو توليد الصوت بالطول الموجي  phoneticإلى 

 . prosodicثم يتم إنتاج اإلخراج الصوتي من المعلومات الصوتية و 

 (.1وتسمى هاتين المرحلتين التوليف العالي و المنخفض كما هو موضح في الشكل)

 

  

 ( طريقة مبسطه لتحويل الكالم الي نص منطوق1الشكل )

 تقنيات الكالم التجميعي 1.1

ً بالمركب الكالمي( خدمة في تصميم الكالم التجميعي  التقنيات الرئيسية المست ة صوت هي والتوليف صف)ويُعرف أيضا

. من الناحية النظرية، الطريقة األكثر دقة هو التوليف Concatenative، والتوليف   Formant synthesis الكالم  

[. ولذلك، 4ة، ولكنها األكثر صعوبة ]التي تحاك نظام إنتاج الكالم البشري مباشر  articulatory synthesisتلفظي 

. Formant synthesis أو صفة صوت الكالم  concatenativeالمتاحة تستخدم في الغالب إما  TTSفإن أنظمة 

كل تقنية لها نقاط قوة وضعف وتناسب لغة معينة. مقاربة مثيرة لالهتمام هو استخدام نظام هجين حيث تم تطبيقها على 

بالتوازي مع الفونيمات حيث أنها هي األنسب  concatenativeوأساليب  Formant synthesis صفة صوت الكالم 

[. بشكل عام، والجمع بين أفضل أجزاء من األساليب األساسية هو فكرة جيدة، ولكن عمليا، يصعب السيطرة على المزج 5]

دم لقراءة رسائل البريد اإللكتروني أ [. وبمأن نوعية االصوات االصطناعية تتحسن بشكل مطرد يمكن أن تستخ6بينهما ]

وتطبيقات الوسائط المتعددة، أو في أي نوع من التفاعل بين اإلنسان واآللة. وفي التطبيقات المساعدة للمستخدمين المكفوفين 

ن يأو األميين، ويمكن استخدامها كصوت بديل للمستخدمين الذين هم قادرين على كتابة أو إنشاء النص ولكنهم ليسواقادر

على الكالم. ويمكن استخدامه أيضا في العديد من المهام التعليمية مثل التدقيق اإلمالئي وتعليم النطق المساعدات للغة 

  العربية.

 

 منهجية البحث .2

هي دراسة النظام الصوتي من أن لغة معينة وهو في هذه  TTSالخطوة األولى التي يتعين النظر فيها قبل تصميم نظام 

 ربية . وقد أجري في دراسة متعمقة عن الحروف الساكنة ، أحرف العلة ، حروف العلة نصف ، و اإلدغامات .الحالة الع

 

 الساكنةالحروف  2.1

[ . تصنف الحروف الساكنة وفقا ل . مكان التعبير ، درجة الفتحة، أو  7الحروف الساكنة في اللغة العربية ]  28هناك 

 طريقة التعبير.

 

 حروف العربيةسمات خاصة لل 2.2
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Velarization الفم مع صدى الصوت ل. وهو يحدث عندما اللسان  مليئ هو حالة من تضخيم نطق الصوت العربي حتى

هي: ) / ق / ص ، / د / ض ، / ر / ط، / د  Velarizedالهواء بينهما. األصوات  inclosingتنضم إلى الوراء اللهاة 

كما أبرزت أو مقاالت ذات صلة في نفس الوقت  Velarizedتبر األصوات / غ، / ف / ق ( . تع γ/ ظ ، / س / خ ، / 

، أثناء  velarizedألنها ولدت من الجزء العلوي من الفم. يتم فتح بقية الحروف الساكنة العربية ، على عكس األصوات 

الساكنة العربية مع ميزات  يسرد الجدول كل الحروف I[ .  8نطق اللسان وتنخفض السماح بتدفق الهواء بينه وبين الحنك ] 

 [. 9( أي ما يعادل ]  IPAالتعبير و األبجدية الصوتية الدولية )

 

 .Iجدول 

 الحروف الساكنة العربية و منها فونيمي النسخ

 التعبير 

 

   

 األصوات

 

 المكان

 

 الطريقة

  

 معربا

  

 IPAرمز 

 

Other spec.   

 مزماري Glottal ء

 

Explosive بدون صوت 

 

ʔ - 

 - b صوتي Explosive الحرف الشفهي ب

Alveolar ت سنخي   Explosive بدون صوت t - 

 حرف نطعي Dental ث

 

 احتكاكي

 

 - θ بدون صوت

Palatal ج حنكي     Explosive صوتي dʒ, g - 

Pharyngeal ح بلعومي      - ħ بدون صوت احتكاكي 

Velar خ حلقي      s X Velarized بدون صوت احتكاكي 

Alveolar د سنخي    Explosive صوتي d - 

 حرف نطعي    Dental ذ

 

 احتكاكي

 

 - ð صوتي

 r Liquid صوتي Retroflex Middle ر

Alveolar ز سنخي           - z صوتي احتكاكي 

Alveolar س سنخي      - s بدون صوت احتكاكي 

Palatal ش حنكي      - ∫ ,š بدون صوت احتكاكي 

Alveolar ص سنخي      sˁ Velarized بدون صوت كياحتكا 

Alveolar ض سنخي      dˁ Velarized صوتي احتكاكي 

Alveolar ط سنخي     Explosive بدون صوت tˁ Velarized 

 حرف نطعي Dental ظ

 

 ðˁ, zˁ Velarized صوتي احتكاكي

Pharyngeal ع بلعومي      - ʕ صوتي احتكاكي 

Velar غ حلقي      γ Velarized صوتي احتكاكي 

 - f بدون صوت احتكاكي Labiodental ف
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Uvular ق عواء      Explosive بدون صوت q Velarized 

Velar ك حلقي      Explosive بدون صوت  k - 

    

 

 

 

 ل

Retroflex Middle صوتي l Liquid 

ل )لفففففففففففففظ 

 الجاللة(

Retroflex Middle صوتي lˁ Aggrandized 

Bilabial م الحرف الشفهي      Middle وتيص m Nasal 

 n Nasal صوتي Retroflex Middle ن

 مزماري Glottal ه

 

Fricative بدون صوت h - 

 

 أحرف العلة 2.3

العربية لديها ستة أحرف العلة ، ثالثة قصيرة وثالثة طويلة واثنين من حروف العلة نصف . في الواقع ، تتأثر حروف 

ابقة خالل عملية التعبير . تسبب الساكنة مقاالت ذات صلة أو حدته العلة العربية و حروف العلة نصف من الساكنة الس

لجديدة الموضوعة. ويظهر ة اظاهرة اقترحنا حروف العلة العربيحرف علة التالية على أن تكون حدته ، بسبب هذه ال

يعي من كل ، أمر طبالتحقيق العميق الذي ل حروف العلة ) ، ا ( وشبه حروف العلة ) و، ي ( ينبغي أن تبنى اثنين نسخة 

ألول مرة ، و أبرزت الثانية. بالنسبة لبقية حروف العلة ، وأثر من الحروف الساكنة حدته صغير جدا يمكن إهمالها. 

 ويوضح الجدول الثاني لفترة وجيزة اثنين من حروف العلة شبه العربية مع أمثلة تبين الحروف إنتاج كل حرف علة نصف.

 II.جدول 

 العربيةشبه حروف العلة 

Semi 

vowels 
IPA 

 النهاية الوسط البداية

Arabic English Arabic English Arabic English 

 َموعد Face َوجه /w/ و
appointmen

t 
 Pride َزهو

 A live َحي Bilbo قَيد To find يَجد /j/ ي

 

 اإلدغام  2.4

ثنين من حروف العلة مختلفة المجاورة التي تحدث داخل نفس االدغام أو ترجمتها حرفيا كما يمكن تعريف أنسل من حرف علة وا

المقطع . اإلدغام يختلف عن تسلسل حرف العلة كما يوحي هذا األخير اثنين أو أكثر من حروف العلة المجاورة الذين ينتمون إلى 

اإلدغامات في العربية هي نتيجة  مقطعين مختلفين . اللغة العربية اليوجد بها مقطع يبداء بحرف علة ، وال علة مزدوجة ، لذلك،

 لحرف علة يليه حرف شبة حرف علة. 

 .IIIجدول 

 اإلدغامات العربية في مواضع مختلفة

 علم اإلمالء

 
IPA 

 أمثلة

Front Meaning Central Meaning 

و    َ [oυ] - - فَوز Wining 

و    َ+ accentuated C [o’υ]   َضوء Light 
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ي    َ [ei] - - بَيت House 

ي    َ+ accentuated C [e’i]   َخير Good 

 They went away نأْوا Papers اْوراق [oυ] او  

 I saw رأيت Ripened اْينَعَت [ei] اي  

 

[ مع اختالف طفيف في النطق  EI[ و ]  oυ[ ، فهي تشبه إلى ]  e'i[ و ]  o'υال يحتوي على إدغام ]  IPAعلى الرغم من أن 

 نة كما هو موضح في الجدول الثالث.الناجمة عن الحروف الساك

 أنواع المقاطع العربية 2.5

تقتصر الهياكل مقطعي العربية في عدد وكشفها بسهولة. كل المقاطع باللغة العربية تبدأ بحرف ساكن يليه حرف علة وهو ما يسمى 

[. 10يزات تسهيل عملية التقطيع ](. هذه المVV( و االحروف العلة الطويلة ب)Vنواة المقطع. وترمز أحرف العلة القصيرة ب)

، ألنها تنتهي CVالمقاطع العربية يمكن تصنيفها إما وفقا لطول المقطع أو وفقا لنهاية المقطع. مقاطع قصيرة ال تحدث إال في شكل 

 . مقطع طويل من ثالثةCمفتوحة، أو مغلقة  CVVمقطع يمكن أن يكون في شكل مع حرف علة ذلك ان كان مفتوحا. متوسط 

. أئ الكلمات العربية ربما تحتوي على مقطع واحد على األقل، أو مقطعيت أو CVVCC، وCVVC ،CVCCأشكال مغلقة 

أنواع المقاطع العربية. يتم الجمع بين أطول كلمة من خمسة مقاطع، بعض الكلمات العربية التي وردت   IV أكثر. ويبين الجدول 

المقاطع مثل )انلزمكموها(  7المقاطع مثل )سألتمونيها( "كنت قد طلبت مني ذلك"، أو  6معا تشكيل الكلمات الطويلة الجديدة مع 

 " "أننا ال يلزم لك ذلك؟

 IVجدول 

 أنواع المقاطع العربية

 IPA Arabic example English meaning أنواع المقاطع

CV /bi/ بِـ in, at 

CVV /ma:/ ما What 

CVC /min/ ِمن From 

CVCC /ħarb/   بَحر War 

CVVC /na:r/ نار Fire 

CVVCC /sa:rr/   سار Delightful 

 

 :من األمثلة الواردة في الجدول الرابع ، يمكننا أن نفترض أن كل المقاطع في اللغة العربية الفصحى لديها الشكل العام التالي 

                               
yxCCVS                                                        

4

2,1,02,1





yx

yandx
where S = syllable form,       
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 C==Consonant 

 V==Vowel  

 yCيشير حرف علة قصيرة أو طويلة وهو نواة لفظة العربية  xVهو بداية كل مقطع باللغة العربية،  Cفي هذه المعادلة ، 

 من الحروف الساكنة. yيشير عدد 

 

 قترح لتقطيع الكلمات العربية. م3

للغة العربية نقترح الخطوات التالية لتنفيذ والتقطيع على   TTS عملية التقطيع وهي جزء حاسم من أي تحويل النص إلى كالم

 النحو التالي :

لة ، يتم وضع عالمة على أول حرف علة ساكن القصير أو حرف ع CVVأو  CV( من حقيقة أن كل كلمة عربية تبدأ مع  1

 ساكن طويلة كما المقطع األول .

، أو  C ،CVCC، وبهذا سيكون المقطع األول  Tashdeed( إذا كان الحروف التابعة  اثنين ساكنين أو حرف ساكن مع   2

CVVCC .بدال من ذلك 

 حتى نهاية الكلمة.  3-1، ويكرر  CVVأو   CV( وغير ذلك أذا كان الحرف الموالي حرف ساكن يعرف ب  3

 

 واعد الحروف الي أصوات. ق4

 Chomsky andللتحقيق في القواعد الصوتية ذات الصلة بطريقة منهجية ، استخدمنا علم األصوات التوليدي كما وصفها 

Halle [11], and [12] : وهي تقوم على قواعد إعادة الكتابة . هو مكتوب في شكل التالي 

  bfap () 

إما أن تكون  fو  p، حيث  fو توالت بعدها سلسلة  pإذا سبقت مباشرة عن طريق سلسلة  bكتبت  كقطاع  aمما يعني أن شريحة 

فارغة أو عالمات الترقيم. بالنظر في جميع االحتماالت ،  ذات طابع هجائي واحد ، أو سلسلة من الحروف، أومقطع ، أوعالمات

علي أن تكون في الشكل التالي لتناسب النظام المقترح بتحويل النص إلى كالم.  morphophonemicقمنا بإعادة هيكلة وحدة 

طاء أو عدم دقة في النتائج وقد وصلت الى تعديل منهجي أو تغيير أو إعادة النظر في القواعد إذا لزم األمر أو إذا كان هناك أخ

 [ ونسرد قواعد النطق على النحو التالي : 14[ ]  13بحيث يمكن الكشف عنها بسهولة . كما ورد في ] 

 ( تغيير الميزات الصوتية  1

 خ /x/ ,ظ /ðˁ/ , ط /tˁ/ , ض /dˁ/ , ص /sˁ/ إبراز حرف العلة : إذا كان حرف العلة أو اإلدغام مسبوقا باحد النبرات التالية 

, /γ/ غ , /q/ فإنه يتم استبداله بالنبرة التي حددته له ، حيث كل حرف علة و إدغام باللغة العربية عنده نطق عادي و نبره (ق ،

 أوحده .

 ( قواعد حذف حروف العلة 2

 إذا كان ) ا ( في نهاية الفعل يسبقه ) و ( ال ينطق. .1

رف قمري ، والحروف القمرية العربية هي: ) ا ، ب ، ج ، ح، خ ، ) ال ( ينطق عادة إذا كان في بداية الكلمة و يليه ح  .2

ع ، غ ، ف، ق ، ك، م ، هـ ، و، ي ( . بالنسبة لبقية الحروف أي الشمسية ، )ل ( تحذف و يضاعف النطق ) 

tashdeed .) 

 ( تحول اإلجهاد 3
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صممة وفقا لمجموعة من القواعد. ولها ثالثة الكلمات العربية التي ال توجد في القاموس أعددنا معخم خاص بمقاطعها . وهي م

( ، Ani  ،1970( ، وضعبف أو اليوجد حدة أونبرة كما ورد في ) 2( والثانوي )  1مستويات توضح حدة الصوت : االبتدائي ) 

 والقواعد التي تحدد حدة الصوت هي:

االبتدائي و  حدة الصوتول ، يتلقى المقطع األ CVكلمة تتكون من سلسلة من المقاطع نوع  تركيبعندما يتم  .1

 " كتب " . CV(1)CV(3)CV(3) (3)بَ (3)تَـ(1)َكـالمقاطع المتبقية ليس لديها أي نبره ، مثل 

عندما تحتوي الكلمة علي مقطع طويل، يتضمن هذا المقطع  حدة الصوت االبتدائي و بقية المقاطع ليس لها أي  .2

 " كاتب ". CVV(1)CVC(3) (3)تِب(1)كااالبتدائي نبرة . المقطع الطويل االخير يخلوا من حدة الصوت 

بالنسبة للكلمات متعددة المقاطع ، يتم وضع حدة الصوت على أول مقطع طويل ما قبل األخير. وأقرب مقطع  .3

 طويل إلى بداية الكلمة يتلقى التوتر الثانوي مثل "مدخراتهم" 

 

 .CVC(3)CV(2)CV(3)CVV(1)CV(3)CVC(3) ,(3)همُ (3)تُ (1)را(3)خَ (2)دَ (3)ُمد 

 .TTSيوضج كيفية تنفيذ العملية المقترحة لتطبيق حدة الصوت على الكلمات العربية لتحويل النص إلى كالم   2شكل 

 

 

 

Yes  

Apply stress pattern 

L =0, i.e. Word is 

formed of CV 

Found Stress 

flag in 

  أقرأ الكلمة

Perform syllabification 

N

o 

Exception 

Dictionary 

Data Base 

Yes 

CV takes  st1

stress (1), rest 

take stress (3) 

N

o 

Count long 

syllables L 

L=1 

Yes  

Long syllable 

takes stress (1), 

the rest take 

No  

i.e. L>1 

Load stress 

pattern from 

dictionary 

Long syllable from penultimate  st1

takes stress (1), nearest long 

syllable to the beginning takes (2), 

the rest take stress (3). 
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 الكلمات العربية نبرة. النظام المقترح الختيار (2)الشكل 

 النموذج األولي للنظام المقترح .5

. عملية اختيار تمثيل حرف من حروف اللغة 3كل في الش TTSيتم عرض النموذج المقترح للنظام عربي 

الجملة العربية " خصائص اللغة العربية " ، باستخدام القاموس االستثناي المعد لذاك وقواعد الحرف الي 

حده صوت ) 3علي سبيل المثال كما هو موضح بالشكل Letter-To-Sound rules  (LTS   .)صوت 

A  ):لرسمأسفل اخط ك كما هو موضحاالبتدائي من قبل النظام  ة الصوتحدد على منحه يكللتأدائرة ال في 

 . ه، و صوت قوتهو  حدة الصوت، حيث ذكر 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( لقطة من النظام المقترح تحويل النص العربي إلى كالم3الشكل )

 

النص العربي ، في ( إلنتاج قواعد النطق أو إدخال 3" كما هو مبين في الشكل ) ’Show Rules‘يتم النقر على زر " 

  "Speak"" ينتج تمثيل فونيمي عام لالختبار المدخل تماما مع أعالم حدة الصوت. وبالنقر على زر  Translateحين أن "

ينتج الصوت العربي و الرسم البياني له مع حدة الصوت و السعة ، وطوله ونغمة كل صوت. ومن المهم أن نذكر أن الشكل 
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، لغرض اختبار  Linux Ubuntu environment لي ، والتي هي تحت بيئة لينكس أوبونتو( لقطة من النموذج األو3)

يمكن تكييفه لمجرد العمل في ظل العديد من أنظمة التشغيل مثل  TTSتحليل وتقييم األداء. ومع ذلك ، فان هذا المقترح 

يل المثال ، إذا كان الغرض من النظام مع واجهة المستخدم الرسومية. على سب Mach ويندوز موبايل ، ويندوز ، و ماك 

 لضعاف البصر ، ثم واجهة المستخدم الرسومية نظام ينبغي أن تكون مع خيارات لهذل العروض .

 النتائج. 6

طريقة . objectiveوالطريقة الحسابية  subjectiveبطريقتين: طريقة التصويت  TTSتم إجراء تقييم النظام المقترح 

حويل النص العربي إلى كالم ولقد أجريت مع ستة عشر مشاركا ناطقين بالعربية. وغطي التصويت صممت خصيصا لت

هذا التقيم درجة الوضوح ، الطبيعية ، وقييم نظام الجودة حيث يتم تطبيق اختبار للصوت ،والكلمة ، و الجملة. ولكن في 

 هذه الورقة سنعرض نتائج التفييم بالطريقة الحسابية.

حيم ( ار اإلدراك الحسي البصري لعبارة ( اختب4يبين الشكل ) حمن الرَّ ِ الرَّ كثافة الطيف الرســـم يوضح   .) بِسِم ّللاه

متفاوتة مع الزمن لتوليد الجملة بشكل طبيعي. حيث الموجة أعاله هو صوت مسجل طبيعي في حين شكل موجة أدناه هو 

 الكالم المركب االسطناعي.

، فإنه ال يزال من الواضح أن الحروف الصامتة  wav fileفي الملف المسجل على الرغم من أن هناك بعض التشويش 

وزعت بطريقة مماثلة، وأستلمت بنفس االرتفاع أوالسعة. بشكل عام ، النمط من هـ   /h/ ,ح /ħ/ ,س  /s/الساكنة مثل  

جين. التركيب المختلط أو الهتقنية الطول الموجي للشكلين  متشابها نوعا ما، و يدل علي نتيجة جيدة تحققت بأستخدام 

للكالم المركب أنتجب بشكل طبيعي والفرق واضح في  Power spectrum الرسومات البيانية لحجم طيف الطاقة 

 الترددات العالية.

كيلو هرتز ، في حين أن حجم قوة الكالم  10مقدار طاقة التسجيل الطبيعي سقطت بشكل حاد عندما تردد أكثر من 

عند هذه الترددات. ويرجع ذلك إلى توزيع النغمة المستخدمة في الكالم المركب.  التردد المستخدمة في المركب هو أعلى 

 .normalizedبعد تطبيعها  6و5و  4الشكل 
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حيم( اختبار اإلدراك الحسي البصري للجملة: 4الشكل ) حمن الرَّ ِ الرَّ   بِسِم ّللاه

 

 

حيم "الطبيعي ل: " ( حجم طيف الطاقة في الصوت 5الشكل ) حمن الرَّ ِ الرَّ  بِسِم ّللاه

 

Natural Speech 

Synthesized Speech 

Natural Speech 

Sp
ec

tr
a

l D
en

si
ty

 

 

Time (ms) 
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حيم "بِ ( حجم طيف الطاقة في الصوت المركب ل: " 6الشكل )  حمن الرَّ ِ الرَّ  سِم ّللاه

Synthesized Speech 



© Communications of the Arab Computer Society, Vol.9, No.1, December 2016, ISSN: 2090-102X  
 

12 
 

 المناقشةالخاتمة و .7

الهجين حيث استخدمت كل من صفة صوت الكالم  التركيب المختلط أوتعتمد على تقنية  TTSلقد تم تصميم نظام عربي 

concatenative  التوليف صفة صوت الكالم و تولد أساسا األصوات عبر طريقة الجيبية .sinwave  أي توليد كل صوت من ،

على وحدات الكالم بشكل مسبق حيث الفونيمات هي  concatenativeخالل الجمع بين عدة موجات جيبية، في حين استند التوليف 

 وحدات السلسلة األساسية . 

حدة معالجة اللغة الطبيعية خصيصا لتنفيذها مع لغتنا العربية تحويل النص العربي إلى كالم مجموعة شاملة من قواعد وقد تم تصميم و

بنيت على أساس متكافئ وقواعد اللغة العربية النحوية مع بعض التعديل لتناسب النظام  Letter-To-Sound (LTSالنطق ) 

 المصمم.

ستثنائ يتألف من نطق بعض الكلمات أو العبارات التي ال تقع تحت قواعد النطق المحددة. عالوة على ذلك ، تم تصميم لقاموس ا

بواسطة نهج أكثر موثوقية من  unvowelizedوالقاموس االستثنائ حل جزئي لمشكلة النص العربي  LTSوتعد قواعد 

 غيرها المستخدمة في النظم العربية لتحويل النص إلى كالم. و لتحسين نوعية 

 

 .NLPوت المخرج بنيت النبرة العربية كجزء من وحدة البرمجة اللغوية الص

حقيقة أن اللغة العربية لها عدد من األصوات الخاصة يؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات صوتية تحتوي على حروف العلة ،والحروف الساكنة 

 يق المعيار االختبار الشخصي . ولقد حققت نتائج مقبولة من، واإلدغامات. ولقد تم اختبار النظام المقترح في جهاز لينوكس أوبونتو لتطب

 خالل إنتاج و تحويل النص العربي إلى كالم واضح للغة العربية.
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