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ژیانی ڕۆژانەمان بە شێوەیەکی بەرچاو گەشە لە لە سەرانسەری جیهاندا، لە هەر شوێنێک تەکنەلۆژیا 

سیستەمی بکات، دروستکردنی دەنگ لە کۆمپیوتەر دەبێتە بەشێک لەو گەشەکردنە. ئامانجی سەرەکی 

( کردارێکە بۆ بەرهەمهێنانی دەنگێکی نزیک لە TTSکە پێی دەوترێت )دروستکردنی دەق بۆ دەنگیش 

( زۆربەی TTSلە سیستەمی ) دەنگی  مرۆڤە کە لە دەقێکی نوسراوەوە بەرهەم هاتووە. شایەنی باسە

ئینگلیزی، هەرچەندە کارەکان لەسەر ئەو زمانانە ئەنجامدراون کە سەرچاوەیان زۆرە، بەتایبەتی زمانی 

ئەو سیستەمە لە زمانەکانی دیکەشدا بەکارهێنەری زۆری هەیە، بەاڵم زمانی کوردی یەکێکە لەو زمانانەی 

. لەم ماستەرنامەیەدا، TTSکە سەرچاوەی زمانەوانی بەردەستی  کەمی هەیە بۆ دروستکردنی سیستمەکانی 

متمانەپێکراوەکانەوە دروستکرا کە ئەویش  کۆمەڵە داتایەکی دەقی و دەنگی بۆ قسەکردن لە سەرچاوەی

دەق. ئامانج لەم هەوڵە دروستکردنی سەنتەسایزەری دەق بۆ دەنگی کوردی  ١٠٩٧٩بریتی بوو لە  

ناوەڕاست بووە. ئەم توێژینەوەیە تیشک دەخاتە سەر بەکارهێنانی فێربوونی قووڵ، کە ڕێبازێکی 

ڕێکی دەمارییەوە جێبەجێ دەکرێت. تۆڕی دەماری فێربوونی ئامێرییە کە لە رێگەی چەندین چین لە تۆ

( بۆ پڕۆژەی ئێستا هەڵدەبژێردرێت لەبەرئەوەی ئەم سیستەمە توانای وەرگێڕانی تایبەتمەندی DNNقووڵ )

زمانەوانی ئاڵۆزی بۆ پارامێتەرێکی تایبەتمەندی دەنگی هەیە. بۆ دۆزینەوەی ئەو سیستەمەی کە باشترین 

ی کۆتایی بۆ کۆتایی بۆ دروستکردنی دەنگ، لە چەندین  DNN، ٢ۆترۆن ئەنجام بەدەست دەهێنیت، تاک

بە بەکارهێنانی سیستەمی ئینگلیزی پێش ڕاهێنراو  ٢هەڵسەنگاندندا بەکاردەهێنرێت. یەکەم، تاکۆترۆن 

 پوخته
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، و Tacotron 2-scratch ،Tacotron 2-balanced dataڕاهێنراوە؛ دوای ئەوە سێ مۆدێل )

Tacotron 2-G2Pوە ڕاهێنانیان پێدەکرێت. جگە لەوەش، هەڵسەنگاندنی بابەتیی بۆ ( لە سفرە

هەڵسەنگاندنی کاریگەریی مۆدێلەکان ئەنجام دەدرێت. تاقیکردنەوەی ناوەندە ژمێرەیی نمرەی بۆچوون 

(MOS بۆ هەڵسەنگاندنی بابەتیی بەکاردەهێنرێت. سەرەڕای ئەمە، ئەوە دەردەکەوێت کە نمرەی )MOS 

کە بە بەکارهێنانی مۆدێلێکی پێش ڕاهێنراوی ئینگلیزی  2سروشتی بۆ تاکۆترۆن  بۆ تێگەیشتن و دەنگی

، کە لە سفرەوە لەسەر هەموو داتا سێتی 2.  لەالیەکی ترەەوە بۆ تاکۆترۆن 5لە  4.10ڕاهێنراوە، دەکاتە 

 . بە پشتبەستن بە ئەنجامەکانی5لە  4.78کوردی بۆ تێگەیشتن و دەنگی سروشتی ڕاهێنراوە، دەکاتە 

کە لە سفرەوە ڕاهێنراوە و لەسەر بنەمای  -2هەڵسەنگاندنەکان، ئێمە دەگەینە ئەو ئەنجامەی کە تاکۆترۆن 

مۆدێلی تۆڕی دەماری دووبارەبووەوە ئەنجامێکی بەرزتر بۆ تێگەیشتن و دەنگی سروشتی  بەرهەم 

بۆ دەنگ گونجاو دەهێنێت، ئەمەش وا دەکات سیستەمی پێشنیارکراو بۆ بەکارهێنانێکی پراکتیکی دەق 

بێت، لەوانەش کتێبی دەنگی، سیستەمی پێشنیارکردن، خزمەتگوزاری پرسیارکردن لە تەلەفۆن و 

 پەروەردەی زیرەک.

تطَور التكنولوجيا الهائل في المعمورة، أصبح اآلن تركيب الكالم في أجهزة الكمبيوتر جزًءا مهما في  مع

حياتنا اليومية. فالهدف الرئيس من نظام تركيب الكالم الذي يسمى أيًضا نظام تحويل النص إلى كالم 

(TTSهو خلق صوت شبيه لصوت االنسان مفهوم من خالل نسخ النص المقدم. وا ،) لجدير بالذكر ان

معظم االعمال السابقة ركزت على اللغات ذات المصادر الكثيرة والمتنوعة وبالخصوص اللغة االنجليزية، 

وكذلك استخدم هذا النظام في لغات أخرى أيًضا. اما اللغة الكوردية فهي إحدى اللغات التي تعد مصادرها 

هذه الدراسة قامت الباحثة باعداد مجموعة بيانات اللغوية قليلة لخلق أنظمة تحويل النص إلى كالم، ففي 

( نًصا من مصادر موثوقة إلنشاء ُمرك ِّب تحويل النص إلى كالم 10979نصية واخرى للكالم متكونة من) 

للغة الكوردية المركزية. فالدراسة الحالية تسلط الضوء على استخدام التعلم بعمق، وهو نهج تعلم آلي الذي 

( للدراسة DNNالعديد من طبقات الشبكة العصبية. وتم اختيار الشبكة العصبية العميقة )يتم تنفيذه من خالل 

 
 المخلص
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الحالية نظًرا ألن هذا النظام لديه ميزة القدرة على الترجمة اللغوية المعقدة إلى باراميتر خاص للصوت. 

لنهاية لتركيب من النهاية الى ا Tacotron 2  ،DNNوللعثور على النظام األفضل أداءا، يتم استخدام 

باستخدام نظام اللغة اإلنجليزية المدرب  Tacotron 2الصوت في العديد من التقييمات. أواًل؛ تم تدريب 

 Tacotronو  Tacotron 2و  Tacotron 2-scratchمسبًقا ؛ بعد ذلك ، تم تدريب ثالثة نماذج )بيانات 

2-G2Pاتي لتقييم فعالية النماذج. يتم استخدام اختبار ( من البداية. عالوة على ذلك ، يتم إجراء التقييم الذ

للفهم وطبيعة الصوت  MOS( للتقييم الذاتي. فضال عن ذلك نستنتج أن درجة MOSدرجة الرأي )متوسط 

من  4.78، الذي تم تدريبه باستخدام نموذج إنجليزي ُمدرب مسبًقا ، و Tacotron 2لـ  5من  4.10هي 

مجموعة البيانات الكوردية.  Centralدريبه من البداية على جميع أجهزة ، والذي تم ت Tacotron 2لـ  5

تم تدريبه من نقطة الصفر ويعتمد على نموذج شبكة  -Tacotron 2استناًدا إلى نتائج التقييم ، نستنتج أن 

ي ، مما يجعل النظام المقترح مناسًبا لتطبيق عمللفهم الصوت الطبيعيعصبية متكررة، يقدم نتيجة محفزة 

لتحويل النص إلى الصوت، بما في ذلك الكتب الصوتية وأنظمة التوصية وخدمة االستعالم عبر الهاتف 

 والتعليم الذكي.

Speech synthesis in computers is now a portion of our daily life worldwide, 

wherever technology develops exponentially. The main aim of a speech synthesis 

system that is also called a text-to-speech (TTS) is to produce an understandable 

human voice from provided text transcription. The majority of initiatives have 

focused on resourceful languages, notably the English language, even though TTS 

systems have significant uses in other languages as well. The Kurdish language is 

one of the languages with few resources and a lack of pre-existing linguistic 

sources for creating the TTS systems. In the current thesis, we constructed a 

speech-dataset of 10,979 texts and audio pairs from reliable resources to create the 

Central Kurdish text-to-speech synthesizer. This research concentrates on using 

deep learning, a machine learning approach that is implemented through many 

layers of a neural-network. The deep neural network (DNN) is selected for the 

current project since this system has the ability to translate intricate linguistic-

Abstract 

 



 
 یاندنتیی ڕاگهرایهبهڕێوهبه

ی نامه
  ر ی ماستهفۆڕیم زانیاریی تاوتوی 

 
 

feature into an acoustic-feature parameter. To find the system that performs the 

best, Tacotron 2, the end-to-end DNN for speech synthesis, is used in several 

evaluations. First, Tacotron 2 is trained utilizing the pre-trained English system; 

after that, three models (Tacotron 2-scratch, Tacotron 2-balanced data, and 

Tacotron 2-G2P) are trained from scratch. Furthermore, the subjective-evaluation 

is conducted to evaluate the models’ effectiveness. The mean opinion score 

(MOS) test is employed for subjective evaluation. Additionally, we discover that 

the MOS score for intelligibility and naturalness is 4.10 out of 5 for Model 1, 

Tacotron 2, which was trained using an English pre-trained model, and 4.78 out 

of 5 for Model 2, Tacotron 2, which was trained from scratch on all our Central 

Kurdish dataset. Based on assessment findings, we conclude that the Tacotron 2- 

trained from scratch and based on a recurrent-neural-network model delivers a 

motivating outcome, making the proposed system suitable for a practical text-to-

speech applications including audiobooks, recommendation-systems, phone 

inquiry-service, and smart-education. 
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