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توليف النص العربي الى كالم منطوق عالي الجودة
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طرابلس ،ليبيا
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الملخص— في هذه الورقة نستعرض نموذج توليف الخطاب العربي من نص
مكتوب ضمن إطار يرتكز على نتائج صوتية عالية الجودة من ناحية طبيعتها،
حيث تم البحث في نظام النطق عند االنسان وقواعد النطق في اللغة العربية ومن
ثم تطوير وتطبيق خوارزمية تعتمد على المقاربة للخوارزمية النطقية عند البشر
اي محاكاة النطق البشري ،مما سمح بإنتاج مختلف األصوات اعتمادا على
مكونات صوت ذات جودة عالية ألنها اعتمدت على مدخالت صوت بشري طبيعي،
كذلك تم تطبيق بعض القواعد النطقية للغة العربية.
اختبر النظام على نطق المقاطع الصوتية المنفردة والمقاطع الصوتية المركبة
بمعنى اخر اختبر على نطق الكلمات ذات المقطع الواحد والكلمات متعددة المقاطع
الصوتية حيث سجلت نتائج جيدة في نطق الكلمات ذات المقطع الصوتي الواحد
ونتائج تحتاج الي تحسين في الكلمات متعددة المقاطع الصوتية.
الكلمات المفتاحية— نظم توليف النصوص ،معالجة اللغة العربية ،تحويل
النصوص الى كالم منطوق ،تمثيل الصوت العربي آليا

 .1المقدمة
بالرجوع الي القدرة البشرية على النطق ولو افترضنا تدريب شخص
لديه مشاكل بالنطق فأن التدريبات تبدأ بنطق كل حرف على حده ومن ثم
الحرف بالتشكيل وهكذا حتى يتقن نطق كل الحروف بالحركة ومن ثم يتم
االنتقال الي الكلمات البسيطة وبعدها الي الكلمات االكثر تعقيدا وهكذا حتى
يصل االنسان الي النطق السليم مع تحليل تطورات القدرة في كل مرحلة
وتحديد معيقات النطق السليم مالم يكن هناك اعاقة حيوية إلنتاج الكالم.
ان الهدف من هذه الدراسة هو تكوين مقاربة بين آلية النطق البشري
وامكانية تمثيلها بخوارزميات بحيث يتم انتاج خطاب صوتي أقرب ما
يكون للصوت البشري ووضع التحديات الحاسوبية في مشكلة تمثيل
الصوت العربي آليا وتداعيات تطبيق القواعد النطقية للغة العربية ،والتي
تمثلت في الفية ابن مالك ،وهي ما يقارب األلف ( )1000قاعدة نطقية.
وبالرغم من الكم الكبير للقواعد النطقية اال ان ما يميز اللغة العربية هو
عدم وجود شواذ ،حيث أن كل ما هو منطوق في العربية له قاعدة وقانون
وبالتالي هناك إمكانية لتنفيذه برمجيا.
ان نظام تحويل النص الى كالم منطوق هو نظام مستقل وقائم على
قواعد نطقية ،ونظرا ألهمية اللغة العربية واالحتياجات المختلفة لدعمها
حاسوبيا عكفت دراستنا الحالية على البحث في تطوير نظام النطق العربي.
اي تطوير وسيلة مبسطة للفظ الكلمات العربية في حالة الحرف المجرد أو
الحرف المشكل أو الحرف ضمن مقطع صوتي واحد او متعدد المقاطع.
بحيث يمكن المستخدم من سماع النطق الصحيح للحرف في اشكاله
المختلفة وسماع نطق الكلمات الناتجة من كتابة نص بحروف ُمش ّكلة،
ويكون مزودا بواجهة واضحة وسهلة االستخدام حتى بالنسبة للمبتدئين في
استخدام الحاسوب.
لقد عملنا على تحليل تركيب الكالم بالعربية وفهم خوارزمية النطق
العربية والطبيعية عند االنسان وبالتالي قمنا بتصميم نظام تحويل النص الي
كالم ومن ثم تنفيذه برمجيا من خالل وضع الية لتوليف خطاب عربي
بصوت عالي الجودة ،حتى نتمكن من تحديد المشاكل والتحديات الجديدة
التي تواجه انظمة تحويل النص العربي الي كالم [.]1
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ان عملية بناء النظام النطقي مقيدة بالمدخالت (الحروف او النصوص)
التي انطلق منها البرنامج ،ولقد اعتمدنا هنا اسلوب تسجيل وتخزين
االحرف العربية بصوت بشري في ملفات صوتية .بحيث يكون لكل حرف
مرسوم مقابله حرف منطوق (صوتيا) مع عدم إهمال تشكيل الحرف أي
(َ\ٌ\ٌ\ٌ\ٌ) ولكامل الحروف العربية.
ان نظرة سريعة الى الحركات في اللغة العربية توحي بوجود 3
حركات هي الفتحة والضمة والكسرة .إال أن الحقيقة هي أنه هناك عدد
أكبر من ذلك نتيجة تعاقب الحركات مع حروف العلة (األلف والواو
والياء) سواء كانت قبلها او بعدها وكذلك وجود الشدة على حرف العلة
].[2
فالكسرة قبل الواو المفتوحة (مثل سوى) هي غير الكسرة قبل الياء
المفتوحة (مثل عليّا) ،وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن بعض الحروف العربية
لها أكثر من صوتيم/فونيم ( )Phonemeكالالم المرققة والمفخمة والراء
المرققة والمفخمة كما أن الياء والواو هما حرفان صامتان وهما حركات
في الوقت نفسه .أما الهمزة فهي حرف صامت بينما األلف فهو حركة فقط.
ان المهمة االولى التي تواجه نظم توليف النصوص Text To
 )TTS( Speechهي تحويل المدخالت النصية الى تمثيل لغوي ،وعادة
ما يسمى هذا بالتحويل الصوتي  (TTP) Text To phoneticأو
 Grapheme To (GTP) Phonemeوهو ما يشكل تعقيدا بالنسبة للغة
العربية واالنجليزية واللغات األخرى ذلك لوجود عدة قواعد مختلفة إلنتاج
النطق ومن ثم توليف الكالم ].[2
ويمكن تقسيم عملية التحويل الى ثالثة أطوار رئيسة وهي )1( :معالجة
النص )2( ،تصحيح النطق و ( )3تحليل الصوتيمات.
تعتبر معالجة النص المكتوب عملية معقدة ،بما في ذلك معالجة االرقام
والفواصل فمثال عند احتواء النص على " "567ستنطق "خمسمائة وسبعة
وستون" ،الكسور والتواريخ ايضا مشكلة أخرى مثال الرقم  3/2هنا يحتمل
ان يفسر على انه الكسر "ثلثان" واالحتمال االخر انه تاريخ "الثاني من
مارس" .وتتسع المشكلة بشكل أكبر لتشمل كلمات كاملة مثل "كجم" وهي
اختصار كيلو جرام ،وايضا "د ".وهي اختصار دكتور ،وربما كلمتان مثل
"الخ" وتعني الى اخره .اال انه في بعض االحوال تحل المشكلة باالستعانة
بالرموز الى جانب الكلمة مثل " "$100هنا تنطق مائة دوالر استنادا الى
الرمز بجانبها.
ان استخدام القواعد اللغوية او بعضها على االقل في كثير من االحيان
يكون ضروريا لتحقيق النطق الصحيح ،مثال الصوتيم "س" في نطق كلمة
"صراط" وكذلك الصوتيم "ص" في كلمة " ُمستقيم" ،هذه قد تشكل أحد
المشاكل االخرى عند بناء تطبيق توليف النصوص ].[3
وعلى الرغم من ثراء التراث العربي بكتب قواعد نطق اللغة العربية
بغرض تجويد القران الكريم ،إال انه ال توجد دراسات حديثة تقوم بتعريف
وتحديد الصوتيات (فونولوجي) للغة العربية الفصحى الحديثة الدارجة
اآلن ،سواء لتحديد مخارج الحروف أو لتقنين قواعد نطقها لهذا اعتمدنا هنا
على قواعد اللغة العربية الفصحى الكالسيكية.
ان من أهم الوحدات في مراحل تحويل النص إلى كالم هي وحدة
التحويل من الحرف إلى صوت حيث تعتمد على التحديد التلقائي للترميز
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الصوتي للنص المدخل ،أي ان وظيفتها تعتمد اساسا على المعجم والقواعد
بالرغم من وجود عمليات أخرى وسيطة.

 .2الدراسات السابقة
نظرا للتعقيدات والصعوبات التي واجهها الباحثون للخروج بناطق آلي
ذي جودة عالية فإنهم نهجوا طرقا عديدة ومتباينة لتحقيق هذا الهدف،
ويمكن تصنيف هذه الطرق في المجمل إلى صنفين :تخليق الكالم وتسلسل
الكالم ] .[3وكذلك تحتوي عملية توليف الكالم على خطوتين :تحليل النص
وتركيب الكالم ].[4
أ .الصنف األول :تخليق الكالم
في هذا الصنف (تخليق الكالم أو التوليد البارامتري) يتم توليد الكالم
بشكل آلي دون اللجوء إلى أصوات بشرية ،ومن هذا الصنف النماذج
التالية:
 .1طرق التنبؤ الخطي :وهي عبارة عن أنموذج لمرشحات تثار بضجيج
صوتي ومصدر متسلسل لنبضات منتظمة.
 .2تشبيه مخارج األصوات :وهي محاولة لعمل أنموذج للجهاز الصوتي أو
محاكاة الجهاز الصوتي عند اإلنسان ومن ثم إخراج األصوات اللغوية
بطريقة مشابهة لما يقوم به الجهاز الصوتي الطبيعي.
 .3توليد النطق الرنينية :وهي عبارة عن أنموذج لتسلسل ترددات اإلشارة
الصوتية للكالم أو االعتماد على أنموذج مرشحات المصدر لنقل
وظائف الجهاز الصوتي.
 .4أنموذج المنحنى الجيبي :وهو تمثيل اإلشارات الصوتية بموجات جيبيه
(الدالة جا وجتا).
 .5أنموذج التوافقية :وهو إمكانية تمثيل كل جزء من الموجة الصوتية
بتوافقية النغمة ( )harmonicوالضجيج (.)noise
ب .الصنف الثاني :تسلسل الكالم
تسلسل الكالم آليا باالعتماد على أصوات طبيعية سبق تخزينها
وإضافتها إلى النظام ويستخدم هذا النوع وحدات مختلفة الطول من
األصوات اللغوية التي سبق تسجيلها الحد المتكلمين.
لقد هيمن أسلوب توليد النطق الرنينية على نظم النطق اآللي لفترة
طويلة .اال إن أكثر النظم شيوعا في الوقت الحاضر هو النوع الثاني من
الصنف األول (تشبيه مخارج األصوات) باإلضافة الى الصنف الثاني
(تسلسل الكالم) .اما اآلن فقد استحوذ أسلوب تسلسل الكالم على اهتمام
أكثر الباحثين من أي نظام سواه .ومن النظم الواعدة في المستقبل نظام
تشبيه مخارج األصوات إال أن الخروج بنظام ناطق آلي ذي جودة عالية
يطبق هذا االسلوب ال يزال معقدا .وفيما يلي سنتحدث بشيء من التفصيل
عن طريقة توليد الكالم بالتسلسل ].[5
ج .توليد الكالم بالتسلسل
قد تكون طريقة توصيل الكالم المسبق التسجيل مع بعضه من أسهل
الطرق إلنتاج كالم آلي مفهوم وقريب من الطبيعي .إال أن التوليد بالتسلسل
عادة ما يكون محدودا بمتحدث واحد وصوت واحد لكل مفردة أو مقطع
وبالتالي فهو يحتاج عادة إلى ذاكرة أكبر من تلك التي تحتاجها النظم
األخرى ويقارن (جدول  )1بين متطلبات التوليد بالتسلسل والتوليد
البارامتري ].[3
جدول  .1مقارنة بين توليد الكالم بالتسلسل والتوليد البارامتري.

الوحدات األساسية
الجودة
علم العروض
متطلبات الذاكرة
الخوارزمية
الجهد الالزم إلنتاج
صوت جديد

توليد بالتسلسل
أجزاء صوت بشري
طبيعي اكتر
منخفض
مرتفع
لصق الصوتيمات

توليد بارامتري
خوارزمية
اصطناعي أكثر
مرتفع
منخفض
المسار الصوتي

مرتفع

منخفض

يعتبر العثور على الطول الصحيح للوحدة الصوتية التي ستكون حلقة
في تسلسل الكالم المولد أحد النقاط المهمة في توليد الكالم بالتسلسل .وغالبا
ما يقع الخيار على طول وسط بين الطويلة والقصيرة فالوحدة الطويلة
تكون أقرب للطبيعية وتقلل من نقاط حلقات التسلسل وتعطي تحكم أكثر في
النطق االنتقالية إال أن عدد الوحدات يكون أكثر ومن ثم تحتاج إلى ذاكرة
أكبر وبالمقابل فان الوحدات القصيرة تحتاج إلى ذاكرة أقل ،ولكن جمع
عيناتها وتسميتها تكون أصعب وأعقد ،أي أننا يجب ان نراعي عدة عوامل
منها سعة الذاكرة وجودة الصوت ونوفق بينهما .وفي وحدات النظم الحالية
عادة ما تستخدم الكلمات أو المقاطع أو أشباه المقاطع أو الصوتيمات
المفردة أو الثنائيات (الدايفونات) وأحيانا الصوتيمات الثالثية.
ويعتبر استخدام كامل الكلمة كوحدة صوتية أقرب الطرق للنطق
الطبيعي ذلك لكونها متكاملة ،فهي تحتوي على النطق االنتقالية داخلها ألنها
ال تضم وحدات أصغر منها تؤثر على جودة الصوت ،ومما يميز هذا النوع
من الوحدات أنه من السهل سلسلة كلماتها .إال أن هناك فرق كبير بين
الكلمات التي تنطق منفردة وتلك المكونة لجملة مما يجعل العبارات الناتجة
عنها بعيدة إلى حد ما عن الكالم الطبيعي.
وألن تعداد الكلمات وأسماء األعالم في أية لغة يتجاوز مئات اآلالف
فإن الكلمات ال تصلح أن تكون وحدات لنظام ناطق آلي لنصوص مفتوحة
الكلمات .وعلى الرغم من إن عدد المقاطع المختلفة في أية لغة أقل بكثير
من عدد كلماتها ،فعلى سبيل المثال هناك ما يقرب من  100ألف مقطع في
اإلنجليزية فإن عدد الوحدات هذا يظل كبيرا بالنسبة لنظام ناطق آلي.
وعكس ما هو موجود في الكلمات فان تأثير النطق االنتقالية ال يكون
موجودا بين المقاطع المخزنة عند تسلسها لتوليد الكالم ،لذا فان استخدام
المقاطع كوحدات في نظم النطق اآللي ليست مناسبة ،كما أنه ليس من
الممكن التحكم في تكوين العبارة .ففي الوقت الحاضر ال يوجد نظام ناطق
آلي كامل قائم على كلمات أو مقاطع .بل إن النظم الحالية تقوم أساسا إما
على الصوتيمات أو الثنائيات أو أشباه المقاطع أو أي شكل من أشكال
الجمع بينها ].[3
 .1أشباه المقاطع :يمثل شبه المقطع بداية ونهاية المقطع .وتستخدم أشباه
المقاطع بدال من الصوتيمات الن أحد مميزاتها أن ألفا منها فقط يمكن
أن تبني عشرة أالف من مقاطع اإلنجليزية .إال إن النظام الذي يعتمد
كليا على أشباه المقاطع ال يمكن أن يولد بشكل طبيعي جميع الكلمات
الممكنة في اللغة .بينما النظام الذي يستخدم المقاطع وأشباه المقاطع
يمكن أن يكون ناجحا إذا استعمل وحدات وزوائد كلمات متعددة الطول.
 .2الصوتيمات :هي أكثر الوحدات شيوعا في االستخدام في نظم النطق
اآللي نظرا لكونها تمثل الوحدات الطبيعية اللغوية التي تستخدم أثناء
حديث اإلنسان .ويكون مجموعها في الغالب بين أربعين وخمسين
وحدة .وتعطي الصوتيمات أعلى مرونة ممكنة للنظم القائمة على
القوانين.
 .3الثنائيات :وتعرف بأنها المنطقة الممتدة من منتصف الحالة المستقرة
لصوت ما إلى الحالة المستقرة للصوت الذي يليه .لذا فأنها تحمل معها
الحالة االنتقالية بين الصوتين .مما يعطيها ميزة أخرى كونها ال تحتاج
لوضع قوانين للنطق االنتقالية .نضيف هنا أن عدد الثنائيات يساوي
مربع عدد الصوتيمات مضافا إليه عدد المقاطع (األلفونات) .ففي نظم
النطق اآللية يندر استخدام الوحدات الطويلة ،كالفونات الثالثية
والرباعية .فاأللفونات الثالثية تشبه األلفونات الثنائية إال أنها تحتوي
على صوتيم واحد في الوسط.
ففي نظم التوليد بالتسلسل يتم إعداد قائمة بالوحدات الصوتية على ثالثة
مراحل هي:
 تسجيل الكالم الطبيعي بحيث يحتوي على جميع الوحدات التي
ستستخدم صوتيمات في جميع صيغ الفونات.
 تسمية الوحدات واستخالصها من المعطيات.
 يتم اختيار أكثر الوحدات مالئمة.
ومن الجدير بالذكر ان نظم توليد الكالم بالتسلسل تعاني من عدة مشاكل
عند مقارنتها بغيرها من الطرق ،من اهمها:
 تشويه انسياب الصوت في نقاط التسلسل ،وهذه يمكن تداركها
باستعمال الثنائيات أو استخدام طرق معالجة اإلشارة الصوتية لتحسين
سالستها.
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 الذاكرة المطلوبة غالبا ما تكون عالية ،خاصة إذا ما كانت الوحدات
طويلة عند استخدام المقاطع أو الكلمات ].[6
 تستغرق عملية تسمية الوحدات وجمعها وقتا طويال ونظريا ،فان
الوحدات ال بد أن تشتمل على جميع األلفونات الممكنة ،ولكنه يمكن
الموازنة الى حد ما بين عدد الوحدات وجودة الكالم.

إضافة عالمات التشكيل

 .3وصف النظام المقترح
يُعمد في نظم تحليل الكالم وتركيبه إلنتاج كالم غير محدد ،أو غير
مسجل من قبل ،إلى اختيار مجموعة وحدات صوتية تم ّكن من تركيب أي
جملة كالمية ،وبذلك يجب فقط تخزين هذه الوحدات أو موسطات مناسبة
إلنتاجها .ال يمكن أن تكون هذه الوحدات كلمات ،ألن عدد كلمات اللغة
هائل ويمكن أن يزداد مع مرور الزمن بإضافة كلمات جديدة لم تكن
معروفة من قبل .إن أصغر الوحدات الصوتية هي المقاطع الصوتية أو
الصوتيمات ،وهي محدودة العدد في كل لغة ،ويتراوح عددها ما بين  35و
 60مقطعا في اللغات األوروبية والسامية.
لذا يمكن بسهولة تخزين هذه الصوتيمات وتركيب أي كلمة منها .ولكن
استعمال هذه الوحدات وحدها ال يحل مشكلة التمفصل بين صوتيمين،
فالنقلة بين صوتيمين أهم بكثير من الصوتيمات نفسها ،على سبيل المثال،
إذا اقتطعنا الصوتيم /ب /من كلمة والصوتيم /أ /من كلمة أخرى وجمعناهما
معا فلن نسمع بالضرورة المقطع /با ./وهذا ما قاد إلى اعتماد الثنائيات
الصوتية كأصغر وحدات صوتية ،إذ تتضمن كل ثنائية النقلة بين الجزء
المستقر من الصوتيم األول والجزء المستقر بين الصوتيمين األول والثاني.
عدد هذه الثنائيات للغات السابقة يتراوح بين  1500و  2000ثنائية ويمكن
تشكيل أي كلمة منها وهناك مركبات كالمية كثيرة تعتمد هذا المبدأ .كما
توجد أيضا مركبات تعتمد المقاطع ( )syllablesأو أنصاف المقاطع
كوحدات صوتية وهي تعطي نتائج أجود ولكن على حساب ازدياد عدد هذه
الوحدات ،الذي يفوق .30000
ان تركيب الكالم من نص يتطلب تحليل هذا النص قبل تركيبه،
وتتضمن هذه المرحلة تحويل الكتابة إلى رموز قراءة صوتيه ،وإضافة
معلومات تطريزية ( )prosodyباالستعانة بأدوات الترقيم والتحليل
الصرفي والنحوي والداللي للنص .كطريقة النطق ،مدة النطق ،شدة الكالم،
النبرة .وتتعلق هذه المعلومات بكون الجمل إخبارية أو استفهامية أو تعجبية
أو أمريه .ونظرا لتعدد طرق لفظ الكلمات غير المشكلة في اللغة العربية،
يتطلب األمر إضافة مرحلة لتشكيل النص إلزالة اللبس ،وهذه المرحلة
تستفيد من عمليات التحليل الصرفي والنحوي والداللي أيضا.
وباالعتماد على التحليل السابق فان بناء النظام موضوع هذا البحث مر
بعدة خطوات كما هو موضح في (شكل  )1وتتمثل في المراحل التالية:
أ .إضافة عالمات التشكيل
وتتضمن إضافة عالمات التشكيل لضمان النطق السليم للنص وإلزالة
أي لبس قد يحدث اثناء توليف النص.
ب .انتاج النص المعياري
وهي عملية تعرف بتطبيع النص  Text Normalizationأو
 Tokenizationأي إعادة كتابة النص ليبدو بالشكل القانوني/النظامي
وفيها يجري ما يلي:





األولي (مع التشكيل)
تأخذ هذه المرحلة النص كما هو مكتوب بشكله ّ
وتعيد كتابته بعد تحويل كل الرموز واالختصارات واألرقام الموجودة
فيه إلى كلمات.
يجري رد حروف الكتابة إلى أصلها ويقصد بذلك رد أشكال الحروف
كما ترد داخل الكلمات إلى صورتها األساسية (على سبيل المثال
يجري رد كل أشكال حرف العين :ـع ـعـ عـ إلى ع).
فك الحروف العربية ذات الطابع الثنائي إلى عناصرها المفردة فمثال:
تُرد األلف الممدودة إلى حرف الهمزة يتبعها فتحة طويلة.
رد أشكال كتابة الهمزة ( أ  ،ؤ  ،ئ ) إلى ما يناظرها من صامت
وصائت.

النص المعياري

نموذج توليد
الكالم

تحويل الرموز الكتابية الى
رموز صوتيه

التقطيع الصوتي

التطبيق البرمجي

شكل  .1مراحل بناء النظام
ج .تحويل الرموز الكتابية إلى رموز صوتية
ويجري فيها تحويل النص من شكله اإلمالئي أو الرموز
الكتابية  Graphemeإلى مكافئه الصوتي أو المنطوق  Phonemeوذلك
باستخدام خوارزمية متعلقة باللغة ،حيث تم تخزين كل حرف مرسوم
ومقابله الصوتي في قاعدة البيانات التي تم بنائها لهذا الغرض ].[7
د .عملية التقطيع الصوتي
يجري تمثيل الرموز الصوتية الناتجة في المرحلة السابقة بشكل سلسلة
من الصوامت والصوائت والتي يطبق عليها مجموعة من القواعد المطردة
لتحديد البنية المقطعية للجملة.
هـ .تنفيذ برنامج النطق بالكالم
في هذه المرحلة يتم تطوير برنامج حاسوبي ينطق بالكلمات التي جرى
إدخالها ،وتمت معالجتها في المراحل سالفة الذكر .نميز في هذه المرحلة
منهجين رئيسيين متبعين هما :المركب بالضم أو السلسلة .بحيث يتم
االعتماد على سلسلة ( )stringing togetherمن خطاب مسجل ،وينتج
خطاب ذو صدى طبيعي عند عملية التوليف .ومع ذلك فإن االختالفات بين
التغيرات الطبيعية في الكالم وطبيعة التقنيات اآللية لتقسيم الطول الموجي
يؤدي في بعض األحيان إلى مواطن خلل مسموعة في اإلخراج.
وباالعتماد على ما سبق تم تصميم وبناء قاعدة بيانات خزنت بها اغلب
اشكال الحروف العربية المكتوبة وما يقابلها بالحرف الصوتي كما هو
منطوق .وقد تم استخدام ملفات من نوع  MP3لحفظ الملفات الصوتية من
نطق بشري سليم.
وفي تنفيذ البرنامج استخدمنا لغة البايثون لما لها من مميزات تساهم في
تصغير الملفات التنفيذية كما انها تعمل على عدة منصات (الويندوز
واللينكس والماكنتوش واليونكس) بدون تغيير الكود مما يؤدي الي تصغير
الملف التنفيذي لنظامنا هذا وايضا يزيد مرونته في العمل على المنصات
المذكورة سابقا.

 .4النتائج والمناقشة
ركزنا في اثناء بناء التطبيق على الخطوات المنطقية لنقل المعرفة
المتمثل في قدرات النطق وتحويلها الي نظم حاسوبية (شكل  )2بحيث تم
بناء نظام حاسوبي يهدف الي تمثيل القدرات البشرية في النطق وحلول
مشاكل القراءة لنصوص مختلفة .اال ان هذا النظام اليزال يحتاج الي جهود
علماء اللغة لتوضيح كامل عمليات النطق والقراءة عند الناطقين باللغة
العربية.
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ولغرض اختبار الخوارزمية والتطبيق الذي تم تطويره تم اجراء ثالثة
اختبارات مختلفة هذه االختبارات تقيس جودة التوليف للنصوص الناتجة
على ثالثة مستويات وهي قياس نطق :الحرف المنفرد ،الكلمة ذات المقطع
الصوتي الواحد والكلمة ذات المقاطع الصوتية المتعددة .وفيما يلي النتائج
المتحصل عليها من تلك االختبارات.

شكل  .2تمثيل عملية نقل المعرفة البشرية الي نظم حاسوبية.

أ .االختبار االول
س" وكذلك
وهو اختبار نطق الحرف المستقل أو الحرف المنفرد مثل " َ
الحرف "ن" واشكاله المتعددة المنفردة .ويوضح (شكل  )5الرسم البياني
س .في هذا االختبار تم تسجيل نماذج من الخطاب
لطيف نطق الحرف َ
الناتج من التطبيق ثم عرضت على سمع عدد من االشخاص لديهم القدرة
على السمع الطبيعي فتجاوزت نسبة مدى مفهومية الحرف ووضوحه
.%84
هذه النتيجة تدعم ما توصلت اليه دراسة سابقة [ ]8حيث تؤكد ان النماذج
الصوتية ال ترتبط مباشرة بالشكل الموجي المادي بل ترتبط بالتمثيل
الرمزي وزمن النطق.

ُ
طور التطبيق باستخدام لغة البايثون وقاعدة البيانات اكسس كما
استخدمنا واجهة مستخدم رسومية  Graphical User Interfaceوذلك
لتعزيز مفاهيم التفاعل بين الحاسوب والبشر .لقد راعينا البساطة في تصميم
الواجهة (شكل  )3المستخدمة حاليا وذلك لجعل التعامل مع التطبيق من قبل
المبتدئين أسهل.

شكل  .5الرسم البياني لطيف نطق الحرف س.

شكل  .3واجهة المستخدم الرسومية.
استطلعت اراء المستخدمين الختبار مدى قبول المستخدمين متوسطي
المهارة للواجهة ،وقد تمكن ما نسبته  %60منهم من استخدام البرنامج
بالشكل الصحيح ويوضح (شكل  )4تفاوت المستخدمين في قبول الواجهة
وتوقعهم لوظيفة البرنامج.

مدى قبول الواجهة الرسومية
مستخدمين قبلوا
الواجهة بطريقة
صحيحة

2

مستخدمون توقعوا
النتيجة الصحيحة

2
مستخدمون تسائلوا
حول اولويات
االزرار

شكل  .4مدى قبول المستخدمين لواجهة البرنامج.

ب .االختبار الثاني
وهو اختبار الكلمة ذات المقطع الصوتي الواحد Monosyllabic
 wordواخترنا كلمة "نُور" لهذا االختبار وهي صوتيا من النوع ساكن –
متحرك  -ساكن  .)CVC( consonant-vowel-consonantويبين
(شكل  )6طيف نطق الكلمة.
في اللغة العربية هناك قاعدة نطقية وهي متعلقة بالقواعد النطقية
للحرف المدود وهي خاصة بالضمة التي يليها حرف الواو والتي تنص
على عدم نطق الحرف التالي لحرف النون المضمومة وهو في هذه الحالة
حرف الواو.
الحظنا ان عدم تطبيق هذه القاعدة يؤدى الى نطق الكلمة بشكل غير
صحيح وبالتالي اختلف المعنى ،اما في حال تطبيق القاعدة النطقية او كتابة
الكلمة عند االدخال بشكل اخر مثل "نُر" فهنا نتج النطق الصحيح لكلمة
"نُور" .ومن هنا تبين الزامية تطبيق كل القواعد النطقية التي تتضمنها اللغة
العربية لضمان النطق السليم .وعند عرضها على المستخدمين الختبار
مدى الوضوح والفهم من قبلهم كانت ردود الفعل تتلخص بوضوح الكلمة
اال ان سرعة النطق ابطأ من النطق الطبيعي لدي االنسان خصوصا عند
االنتقال بين حروف الكلمة.
ج .االختبار الثالث
اختبار الكلمة متعددة المقاطع الصوتية  Multisyllabic wordوتم
تجربة اكتر من كلمةُ :م َح َمد \ أَ َح َمد\ وكانت النتائج الصوتية غير واضحة
المعالم بالنسبة للكلمة ككل حيث تتكون هذه الكلمات من مقاطع متعددة
وبالتالي تحتاج الى تطوير عملية االنتقال بين المقاطع الصوتية وتنفيذها
بسالسة لتبدو طبيعية أكثر وهذا ما يمثل أحد اهم التحديات الجديدة.
وعليه أثبت نجاح هذا االسلوب في الحالتين االولى والثانية بشرط تنفيذ
كل القواعد النطقية للغة العربية.
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شكل  .رسم بياني لطيف نطق كلمة نُر

 .5االستنتاجات والتوصيات
في بحثنا هنا اجتزنا العمليات الحيوية والفيزيائية للقدرة البشرية
واعتمدنا علي تخزين الحروف العربية ضمن قاعدة بيانات وبالتالي بدأت
التجارب لجعل البرنامج ينطق بالحروف المجردة وثم الحرف بالحركة
عملنا على تحديد المعيقات الحاسوبية للنطق السليم في كل مرحلة وذلك بعد
اجراء االختبارات الثالثة السابقة الذكر وتم تحديد المعيقات النطقية وعملنا
علي تحسينها ما امكن ،ولكن عملية الوصول الي برنامج متكامل باللغة
العربية تحتاج الي المزيد من الجهد من قبل علماء اللغة Linguistics
والمتخصصين بالنحو والصرف والتقنيين وذلك لنتمكن من عملية نقل
المعرفة البشرية والقدرة علي النطق حسب قوانين اللغة الي العمليات
الحاسوبية لنتمكن من برمجتها.
مما يعزز ثقتنا بنجاح تلك العمليات هي طبيعة تكوين اللغة العربية كلغة
خالية من الشواذ أي ان كل ما يكتب ينطق استنادا على قاعدة ،أي انها لغة
خوارزمية والنطق فيها عبارة عن مجموعة متسلسلة تسلسل منطقي ثابت
ال يتغير.
كذلك يجدر بنا اإلشارة هنا الي اهمية اجراء المزيد من االختبارات من
النوعين االول والثاني وذلك لتعزيز نتائج دراستنا هذه بحيث يتم اجراء
اختبار االحرف المتقاربة النطق مثل (ث  ،س) وكذلك (ذ  ،ز).
باإلضافة الى دراسة موسعة وتحليل عملية النطق البشري للكلمة متعددة
المقاطع الصوتية وعملية االنتقال الصوتية بين الحروف داخل الكلمة
متعددة المقاطع الصوتية.
تحويل كامل القواعد النطقية للغة العربية المتمثلة في الفية ابن مالك
وترجمتها خوارزميا ليتم تمثيلها وتنفيذها برمجيا كما يجدر االشارة هنا الي
اهمية البحث والتطوير للقواعد الخاصة باألرقام والتواريخ والعمالت.
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