
        
 
 

  خبر صحفي

 

تحويل  تقنية لتوفيريتعاونان  Speechmaticsومعهد قطر لبحوث الحوسبة 
 لعالما حول بالمغة العربية وصنصإلى الكالم 

ىا المممكة المتحدة، بأنيا ستستخدم تقنية من ، ومقر  Speechmaticsأعمنت شركة  - 6112مايو،  11الدوحة، 
توفير لجامعة حمد بن خميفة، من أجل  ةىد البحوث التابعامعأحد ، (QCRI)تطوير معيد قطر لبحوث الحوسبة 

 بالمغة العربية لعمالئيا عمى مستوى العالم. وصتحويل الكالم إلى نص اتخدم

يعرف باسم ، و الحوسبةمعيد قطر لبحوث ات منتجأحد كامبردج القائمة في  Speechmaticsوستستخدم شركة 
(QATS) والممفات الصوتية بالمغة  صوتيال لتحويل البث   ،أي نظام النسخ المتقدم من معيد قطر لبحوث الحوسبة

 .وترجمات مرافقةالعربية إلى نصوص 

الميجة ىي  ،رئيسيةعربية تحويل الممفات الصوتية بالمغة العربية الفصحى وأربع ليجات   QATSويمكن لنظام
 .ةالخميجيميجة ال، و فريقياإشمال ليجة و ، وليجة بالد الشام ،المصرية

وأشار الدكتور أحمد خميفة المقرمد، المدير التنفيذي لمعيد قطر لبحوث الحوسبة إلى أن قطر رائدة في مجال البحوث 
ل تقني فقطالمغة العربية، وقال: "ىذه الكالم بالعالمية المختصة بتقنيات  بل ىي أىم من  ،الخطوة ليست مجرد تحو 

 ذلك بكثير، كونيا ستسمح بتبادل المعمومات بالمغة العربية في جميع أنحاء العالم".

ر اليام الذي أن ىذا التطو  ب، Speechmaticsتوني روبنسون، رئيس الشؤون العممية في الدكتور و، أكد ومن جانب
يجاده إالمغة العربية يسيل بالتي أعمنت عنيا الشركة مؤخرًا، سيتيح توفير محتوى قي م  Auto-Autoاستخدم بنية 

في مجال التعرف عمى الكالم  م العميقتطوير تطبيق التعم   روادواستخدامو بشكل كبير. وكان الدكتور روبنسون من 
 .مانينيات وتسعينيات القرن الماضيثفي جامعة كامبردج ب



        
 
 

توسيع انتشاره ليشمل مجموعة من الدعم الالزم لمعيد قطر لبحوث الحوسبة نقدم لروبنسون: "سوتابع الدكتور 
أحدث ب من خالل تزويده وذلك ،وصوالمناطق الجغرافية المرتبطة بسوق خدمات تحويل الكالم إلى نص القطاعات

 األبحاث المختصة في مجال التعمم اآللي والذكاء االصطناعي".

 يشرف عمى، والذي تقنيات المغة العربية في معيد قطر لبحوث الحوسبةكبير ميندسي أشار أحمد عمي،  ،بدوره
والشبكة  (DNNأنو قد تم استخدام بنية الشبكة العصبية العميقة )إلى  ،الكالمتحويل تقنيات بالفريق المختص 

ساعة من  0222"استخدمنا أكثر من  . وأوضح عمي:QATS( لتطوير نظام النسخ المتقدم RNNالعصبية المتكررة )
 ".0.2الكالم بالمغة العربية من أجل تطوير واختبار النظام، فضاًل عن أرشيف ضخم من محتوى الويب 

الوصول إلى البيانات المتنوعة التي ستتيح  كما أشار عمي إلى أن االتفاقية ستمنح معيد قطر لبحوث الحوسبة حق  
 أبحاثو التقنية في مجال المغة العربية.  وتطويرلممعيد تعزيز 

ق عمى الدوام عمى المنافسين عمى مستوى اختبارات المغة  وتجدر اإلشارة إلى أن معيد قطر لبحوث الحوسبة قد تفو 
%، وفقًا لدراسة أجرتيا شركة مستقمة متخصصة بمراقبة 02العربية الفصحى والميجات المختمفة بمعدل ال يقل عن 

.  كما حصل المعيد عمى جائزة "أفضل عرض تقني" من مؤسسة بي بي 0202م خالل شير مايو وسائل اإلعال
، حول ترجمة فيديوىات بي بي سي 0202( في شير ديسمبر NewsHACK#سي خالل مسابقة الياكاثون الثالث )

 الم.الك مع مزامنةوالتعميق الصوتي  الترجمات المرافقةنكميزية، بما في ذلك من العربية إلى اإل

 تقاريرىا اليومية بالمغة العربية لمعالجة QATSمتعددة من نظام  إصداراتكما تستخدم شبكة الجزيرة اإلعالمية 
 3كثر من أ معالجةاستعدادًا لبثيا منذ أكثر من عامين. وقد تم حتى اليوم  لتحويل الكالم المنطوق فييا إلى نصوص

 آالف ساعة باستخدام النظام.

بمدًا  02في  متداولةوىي  ،في العالم رواجاً المركز الرابع ضمن قائمة أكثر المغات  تتبوأويشار إلى أن المغة العربية 
 عمى األقل.

 -انتهى-

 نبذة عن معهد قطر لبحوث الحوسبة:



        
 
 

اإلبداعية والتكنولوجية  معيد قطر لبحوث الحوسبة معيد وطني تابع لجامعة حمد بن خميفة. وييدف المعيد إلى بناء القدرات 
 .لدولة قطر، مع التركيز عمى مجابية تحديات الحوسبة التي ُتواجو األولويات الوطنية لمنمو والتطوير

وُيجري معيد قطر لبحوث الحوسبة بحوثًا في تخصصات عدة في مجال الحوسبة تطابق أرقى المعايير العالمية وتُمب ي 
والعالم بأسره. كما ُيجري المعيد بحوثًا مبتكرة في مجاالت عدة تشمل تقنيات المغة العربية  احتياجات دولة قطر والمنطقة العربية

  والحوسبة االجتماعية وتحميل البيانات والحوسبة السحابية

كما يحرص معيد قطر لبحوث الحوسبة عمى إجراء بحوثو بما يتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، ويدعم األولويات 
 م.0232راتيجية الواردة في رؤية قطر الوطنية االست

  www.qcri.org.qaاإللكتروني لممعيد:    ولمزيد من المعمومات، يرجى زيارة الموقع

 

 نبذة عن جامعة حمد بن خميفة

عمى التعاون الفريد بينيا  ناشئة تقومة جامعة بحثي   المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو خميفة، بن حمد امعةج
 شياداتم الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمية لمقد  من موقعيا في المدينة التعميمية، تُ و وبين شركاء دوليين ومحميين. 

ة، وكمية القانون، وكمية كمية العموم واليندس :والتي تضم ،من خالل الكميات التابعة ليا ،الدراسات العمياشيادات و  ،الجامعية
ا الجامعة فرصً  ُتوف ر. كما كمي ة العموم اإلنسانية واالجتماعيةضافة إلى إ، في قطر الصحة العامة، وكمية الدراسات اإلسالمية

برامج  مركز التعميم التنفيذي التابع ليا . وُيقد ممن خالل معاىدىا البحثيةوالمنح الدراسية غير مسبوقة في مجال البحوث 
 .0232مصم مة بشكل خاص لمجتمع األعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 
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