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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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Abstract 
 
      The science of reading lip movements is processing significantly, such as getting to know 
character, sentences, phrases from lip movements, the problem of the research is how to convert 
User Lip Movements (ULM) to Voice Command (VC), and the camera  used in interaction must 
accelerate the speeds of taking pictures to control of continuous taking of ULM and tongue, also 
the confusion system in discrimination any ULM or overlap one picture into another picture, the 
research objective convert the ULM to VC, The methodology of research is descript the ULM 
system and VC in ULM Treatment System (ULMTT), and collected data for analysis phase as 
dataset, in practical used python to build the model through Viola-Jones Algorithm, and deep 
neural networks, we follow “DETPCA” converter model in research, the result of research through 
the processing ULM we have alternatives picture for each different ULM, a certain ULM can be 
displayed for the user to choose the correct ones as a helping process for user in interactive 
system, we build converter Model of ULM to product Speech. 
 
key words: Usability Testing, Human and Computer Interaction, Human Computer 

Interaction Design, Human Behavior Analysis, Experience Design, User Lip 
Movements, Voice Command. 
 

 المستخلص 
 
 حركات من والعبارات الجمل الكلمات، الحرف، عىل  التعرف من  ملحوظ، تقدم  يشهد  المستخدم شفاه حركات  قراءة  علم إن     

ا والك  صوتيه،  أوامر  إىل المستخدم الشفاه حركات تحويل يتم  كيف  البحث مشكلة المستخدم، شفاه ي  المستخدمه مي 
 التفاعل  فز

ي  رسعتها  تعجل أن يجب
ي  للتحكم  صور   أخذ  فز

  المستخدم، شفاه حركات  أخذ  إستمرارية فز
 
ي  النظام إرتباك  وأيضا

ز  فز   من  أي تميي 
  منهجية صوتية، أوامر  إىل الشفاه حركات  تحويل البحث  أهداف أخرى، صوره  الصورمع من واحده تتداخل أن أو  شفاه حركات
ي   الصوتيه األوامر  و  الشفاه حركات  نظام وصف  البحث

  البيانات كقاعده  التحليل لمرحلة  البيانات وجمع  الشفاه، حركات نظام  فز
Voila-Jones خوارزمية عي   نموذج بناءل البايثون وإستخدمت معياريه، DETPCA إتبعنا  كما   ، ي   تحويىلي  نموذج  وهو  

ي  البحث، فز
 وفز

 يمكن الشفاه حركات من مجموعه المختلفه، الشفاه حركات لكل صوريه بدائل لدينا  الشفاه حركات  معالجة خالل   من البحث نتائج
ي  للمستخدم مساعده كعملية  منها  الصحيح لإلختيار  للمستخدم عرضها 

  إىلي  الشفاه لحركات  تحويىلي  نموذج بنينا  التفاعل، نظام  فز
. كالم  

  سلوك  تحليل  الحاسوب، و  اإلنسان تفاعل  تصميم الحاسوب، و  اإلنسان تفاعل اإلستخدام، قابلية إختبار  : المفتاحيه الكلمات
ه،  تصميم، اإلنسان . الصوتيه األوامر  المستخدم، شفاه حركات  الخي   



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ال  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 
 م 2022 –  أيار    –  15                                                                      (   -  16 1) ص: ول  البحث األ – ثان

 

2 
     How to Convert User Lip Movements to Voice Command                                                        Abdalla 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

1. Introduction 

   The Usability is interaction objectives, its importance, because the user needs to understand how to 
be effective in processing with the computer. 
 
    The change now is to shift of interaction to speech recognition in open environments, which is based 
on reading the user lip movements, and to accomplish certain tasks with high efficiency and reliability. 

    In this study we will focus on extracting the VC directly from the ULM, as the user is speechless, and 
we want to interact through the VC in the current interactive process. Also, the method used in the 
interaction does not affect the level of general performance in the completion of operations on the 
proposed interactive system, since this area is fertile with respect to future studies that can be done 
in reading of ULM, which will raise the level of usability in the near future. 

    We want to reach in this mode (lip-to-voice) of interaction to the performance that to be executed 
with the lip reading that are converted to VC inside the computer. 

    In the near future, VC can be encrypted with a verbal gesture and a new feature in which commercial 
hardware companies are looking to include these technologies in their software products. 
 
   It can also be done in the event that the user cannot hear, to interact through ULM produced by the 
computer to interact with other users or device. 
 
2. Research problem  
    The problem of the research is how to convert ULM to Voice Command, and questions 
Question 1: NL is best way to interaction of electronic devices? 
Question 2: VC will get full success in interaction methods? 
 
3. Objective  
     The main objective is to produce speech/VC from ULM in human computer interaction system. 

4. Research Methodology  

     The converter model of research is “D” Define of ULM, “E” Extract Pictures of ULM, “T” Treatment 
of ULM, “P” Picture processing, “C” Configure letters, words and sentences from captured Pictures, 
“A” Automatically Output the produced Voice Command, in brief its “DETPCA” converter model, and 
an implementation of research used the Viola-Jones Algorithm to treatment of ULM, and deep neural 
networks of user’s command. 
 
5. Related studies 
    The study in Dhiren (2015), the needs to new interaction technologies to support user tasks, provide 
better access to information, create more robust communication formats, the tools used to design, 
build, test and evaluate user interfaces, and the processes that developers follow when creating 
interfaces, the UI study provides a two-pronged way to understand how humans and machines 
interact, and in the results we gain to understand how the human mind processes information, we get 
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز
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(Vijayan & Reddy, 2016) 
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َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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     Christopher, Jeff, the research report on gestational control of digital music, currently performed at 
the University of California, Irvine, and is currently performing experiments with various motion 
performance capture systems, including single video camera systems and 3D optical motion capture 
system, the result is a series of presentations from different approaches to motion analysis and the 
assignment of voice gestures. 

    Ramanana, Gauthier, Bolduc, Berry, Alain, in Canada (2014), the goal is to investigate the 
reproduction of industrial voice environments or compositions, the method is based on a combination 
of microphone array recording, beam formation, wave field tuning (WFS), and equality Bass, this 
approach relies on fixed-direction direction finders to separate signals according to their incoming 
direction, then the beam signals are processed by WFS in order to re-create the voice environment as 
multiple plane waves, a parametric theoretical study is provided based on a number of beam 
orientation directions, resulting in comparisons between target voice environments and 
environmental clones from in order to determine the appropriate system parameters to reproduce 
voice environments as described in industrial or composite contexts. 
 
    Leo, Symeon and Ville, in UK and Finland (2017), the paper goal is to implement an voice camera 
program, which uses a spherical microphone array and a spherical camera software that builds on the 
Cross-Pattern Coherence (CroPaC) spatial filter, the result proved to be Effective in noisy frequency 
field voice conditions and is based on the identification of cross-spectrum between two synchronous 
beams, this technique is exploited in this work to capture and analyze voice scenes by estimating a 
parameter similar to the probability of voice appearing at specific locations. 
 
      In this work, we suggest an additional algorithm to suppress side lobes based on the product of 
multiple packages of CroPaC, the plugin for Virtual Studio Technology (VST) was developed, for both 
time zone microphone signal conversion in spherical harmonic field and voice camera. 
 
    Satoshi, Yuuki, Hiroshi, Koichi, Hirochika, in Japan (2014), describes the paper matrix microphone 
that can be used to localize voice and capture voice, the system has a sensitivity to all directions, and 
can act as a remote microphone for the right direction voice is captured by the microphone group by 
the previous delay and unanimity package, the voice pressure distribution simulation is displayed in a 
circular microphone matrix of 23 and 64 inches, according to the result simulation, a 32-channel fire 
wire is developed with a maximum sampling rate of 11 kHz sample , the matrix system is evaluated 
microfiber Ring 32 inches using voice frequency component. 
 
   Omolara in 2015, the goal of computer systems security mechanisms is to prevent or detect threats 
or avoid from any eventual attack, the problem in this approach traditionally, this study is an attempt 
to change the traditional approach by modifying two phases of the computer system design model to 
integrate a range of use as well as security requirements, this study led to the establishment of a 
scalable computer design methodology for use and safe, it has been tested using an online 
questionnaire, data from the previous study were sorted using a synthesis matrix, and analyzed using 
qualitative content analysis, including some prototypes and prominent methodologies in design, the 
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results are designed to design usable and secure computer systems to prevent malicious groups or 
people from stealing organizational information assets or disrupt organizational processes, it was 
discovered that the reason for the failure of security mechanisms is that it is often used incorrect or 
not used at all, specifically, most users find that the security mechanisms on their computers are too 
complex and prefer not to use them, as recommended by respondents who filled out the online 
questionnaire, implementation of the methodology may require additional financial and human 
resources.  
 
     Christoffer in 2015 showed, the objectives of this paper to provides the development of a 
conceptual framework for user experience user response design (URUXD)  to enhance the link between 
user by enabling a more relevant and personalized user experience, the tools and methodology that 
transforms existing ways of adapting to the interface responsibility for designing the user experience 
resulting from the designer to the user or system, furthermore, we argue that as long as computers 
cannot translate the meaning of what humans communicate, fast web design responds differently 
from the concept of user response in the way that the user does not actually respond but to the 
technical device used, and so the framework enables the integration of multiple designs into a 
graphical user interface, (GUI) in an information system that responds to the user without risking a 
violation of the principles of use. 
    Mladen, in Sweden (2016), targets with many operators monitoring and taking action when 
necessary, traffic control system operators use keyboard and mouse to interact, to increase operator 
efficiency and productivity in to control traffic, these gestures are intended to solve specific usability 
issues discovered during the interview with the user, and aim to answer the following question: Can 
gesture-based interaction solve usability issues and create simple use the current CTC system, consists 
of usability issues and requires improved user interface interaction, operator setup, tools and 
methodology in interviewing system users and researching related topics leading to a new design 
coupled with interaction and user interface as well as some suggestions to increase productivity, 
conduct exploratory research on a topic involving the design, implementation and testing of hand 
movements with users, and display gesture-based interaction, the results are simulated for traffic 
control systems that tend to improve the process, many gestures such as panning, zooming, zooming 
using the map are designed using the Leap Motion controller allowing for intuitive interaction, from a 
comfortable perspective, the body position and hand position of the operator are examined and the 
suggestion of using workstations in order to reduce pain and discomfort at work, laboratory tests 
confirm that gesture-based interaction achieves more natural and intuitive use of traffic control 
systems, the recommendations there is a high probability of gesture-based interaction to increase 
usability achieving effective control of operators would reduce train delays and maintain a safe flow of 
traffic. 
 
   George in 2017, aims our work to create new capture and analysis techniques and new scenarios for 
input using keyboard and mouse, tools and methodology, using the keyboard and mouse, the results 
believe that HCI behavior analysis can be used to infer cognitive states, the recommendations 
presented on these pages represents only the first steps in understanding users better by analyzing 
their HCI behavior.  
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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including the formation of letters to words and words are installed, sentences and finally generate the 
voice section, see figure (6.1).  

 
Figure (6.1): a Converter Model of UML to VC  
 

6.1 Define of User Lip Movements 
   The ULM of the user has connotations understood by humans even in the normal communication 
between two people in a subject, but there are some gestures of the ULM have their own meaning, so 
we build dataset for user lip movements meaning, also understood by the recipient of the voice gesture 
and result in some important information in the process of dialogue between two people, but if these 
signals are lost in the interaction, it loses some meaning, what we can do?, so 3 dimension model to 
give more control on it, and the information that is supposed to pass (to anther communication side) 
to the future of the gesture or the lip 
 
movement, but if these signals are 
lost in the interaction, it loses some 
meaning, what we can do?, that is 
the information that is supposed to 
pass (to anther communication side) 
to the future of the gesture or the 
ULM, see figure (6.2).  

Figure (6.2): a 3 dimension model to Define 
upper, lower, and time of ULM. 

 
     The concept of the connotations of the ULM is hot now, in the sense that they are often used to 
convey information very important to the other party involved in the dialogue, for example used in 
social networking, as well as the frowning face with the inclusion of lip inside a sign or anger,  the face 
holds the upper lip far away from the lower lip indication and expression of the state of surprise, all of 
these precedents are great importance in the process of human computer interaction(HCI) in the 
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Configure letters, 
words and 

sentences from 
captured Pictures

Automatically 
Output the 

produced VC



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ال  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 
 م 2022 –  أيار    –  15                                                                      (   -  16 1) ص: ول  البحث األ – ثان

 

8 
     How to Convert User Lip Movements to Voice Command                                                        Abdalla 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

interactive system of the ULM used in the completion of tasks underdeveloped effectively in the 
interactive process. 
 
      I would like to point out here that the ULM can be extracted from the letters and words and even 
the structures of sentences that serve the interactive process directly,  an  example the  inclusion of  
upper and the 
lower lip for a short period indicating 
that the letter to be spoken is the 
letter "O", as well as the movements 
of the lower and upper lip, so that 
they have a simple break with the 
flat tongue movements to the upper 
gums, look at figure(6.3). 

 
Figure (6.3): Define of upper, lower, and time 
ULM. 

 
6.2 Extract Pictures from User Lip Movements 

   The camera found to capture the instant pictures of the ULM must be characterized by high speed, 
because ULM changing quickly, smoothly 
 
and accurately so you must. distinguish 
each ULM, which in turn means a 
particular character from the set of 
characters sequential followed by others, 
see figure (6.4). 

 
Figure (6.4): Pictures of ULM. 

 
   In the real-time the pictures captured, the camera should be a set of sequential pictures in a 
particular order that corresponds to the sequential ULM at certain interactive moments. 
 
   The reaction camera also includes a series of pictures sequenced in the order of the previous lip 
movements, which is characterized by efficiency, accuracy and speed in the completion of the 
interactive process. 
 
    All barriers that limit the effectiveness of the lip capture through camera should be removed, such 
as a barrier between the camera and the ULM camera used, for example, the mask, a barrier that 
reduces the level of clarity of the captured pictures, such as dust, or low visibility in the reaction 
environment, interaction the night for example. 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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Figure (6.5): Treatment of ULM. 

 

    I would like to point out that the user does not interfere very much in distinguishing the ULM with 
the letter corresponding to the movement, because this negatively affects the effectiveness of the 
treatment system of the sanctity of the lip, but the intervention here is true to critical and extreme 
cases. 
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   The lip movements system learned 
during the interactive process to find the 
right letter for the particular movement, 
as well as the formation of the correct 
words, which directly emanate phrases, 
sentences and even interactive 
paragraphs, see figure (6.6). 

 
Figure (6.6): accuracy of ULM captured. 

 
   In the interactive system, the soft system must create a huge set of words on which to compare 
sequential ULM at a certain frequency, phrases are constructed on the basis of suggestions from the 
system to be resolved during the specific interactive process. 
 

6.4 Pictures processing 
    The process of pictures processing requires high capabilities to extract information of which the 
significance of interactive value in the implementation of operations to accomplish a specific task for 
the user and the pictures to be processed here do not differ greatly in terms of the general perspective 
as pictures of the ULM interactive system, see figures (6.7),(6.8) bellow. 

  
Figure (6.7): character “V” processing of 
ULM captured. 

Figure (6.8): character “P” processing of 
ULM captured. 

 
   The interactive process here requires very fast outputs of the pictures captured at the moment and 
does not lose the cognitive value only after certain moments have been taken, or be used in its 
secondary value later in the self-learning of the interaction system, and the precise processing of the 
pictures taken of the lip movements requires that there are certain dimensions in terms of the 
horizontal distance as well as the vertical distance, and the horizontal distance represents the length 
of the lip starting from the far right to the left and the dimensions that mediate it.  
 
   The vertical distance represents the highest movements or limit of the upper lip and the lower 
movements down and down the middle, as well as the movements of the lower lip from the highest 
movements or limit and down to the lower movements down and in between it and thus, the synthesis 
of words from the sequence of movements of the tongue and lip together and come up with valuable 
information serve the interactive  
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process effectively in the 
completion of various 
interactive tasks, including the 
start be the sequence of 
sentences that make up 
paragraphs, see figures (6.9), 
(6.10). 

  
Figure (6.9): constant  
picture  of ULM 

Figure (6.10): picture 
capture of ULM. 

 
6.5 Configure letters, words and sentences from captured Pictures 

    for the characters to be formed, there must first be controls, rules and steps to be taken into account 
during the interactive process, the controls that understand the clarity of the ULM are aimed at such 
a character, for example joining the upper lip and lower lip of the middle with a little breakthrough in 
the middle and also the movements of the tongue to the middle with a slight contraction inside with 
almost flat diastole in the middle of the cavity of the mouth, from this we understand that the pictures 
taken crosses for one letter that is not similar in this movements is the letter F "and", and so the vetch 
characters in the Arabic Language and what corresponds in English the same concept. 
 
   The rules are that some characters may get confused and here the camera must capture the 
movements of the tongue within the hollow and the meaning here, that at a moment may be absent 
from the picture taken movements of the tongue for some reason and here must put a certain rule to 
separate in the ambiguous characters that this movements follows for such character. 
 
   The composition of words is understood only if there is a sequence of a certain lip movements, in 
other words, if this sequence is lost, the overall structure of the target word is lost, so the synthesis of 
the pictures sequence of the ULM at certain moments corresponds to a particular word and either in 
the composition of sentences lies in the separation of words is the key to the formation of sentences 
or phrases, or in other words, the intervals between the sequential movements of the captured lip is 
the end of the first word and the beginning of the next word in the phrase or sentence and so on, 
either commas are not counted in the case of character recognition, any movements the first letter 
and the movements of the second letter in the word does not depend on the commas, because it 
causes the loss of the basic structure of the word, while the sentences distinguish between them 
strokes any long commas so that users can train them. 

6.6 Automatically Output the produced Voice Command 
   This stage is the final stage in the concept of extracting VC or speech recognition of the production 
directly from reading the ULM during the interactive process, after the ULM was captured by the 
interaction camera and then interpreted the pictures taken in certain letters, words and sentences, we 
keep knowing the meaning of the word and its meaning. 
 
    The meanings and connotations of the ULM depends on the formation of letters to complete the 
meanings of the words to the fullest, and must be very careful that the same words that were formed 
from the ULM captured by the interaction camera and was interpreted the same pictures that carries 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ال  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 
 م 2022 –  أيار    –  15                                                                      (   -  16 1) ص: ول  البحث األ – ثان

 

12 
     How to Convert User Lip Movements to Voice Command                                                        Abdalla 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

different meanings if the word is formed in different movements Arabic, for example, or words that 
follow the English language may have the same voice but differ in their meaning and letters as well.   

    Here we want to exclude the previous paragraph some of the following examples, in the sense that 
there are words that have the same syllable but differ in the meaning of the word such as all, and other 
words have the same number of letters in the Arabic language, but if the words formed in different 
movements gave a meaning completely different from the first meaning, for example, the word "book" 
by breaking the letter K and open the letter T and soothing the letter B this first meaning of the word 
and the collection of books on the weight of the verb, the other meaning of the same word in the 
formation of characters in different movements, such as "book" K and tighten the letter T and soothing 
the letter B to the word and collected clerks on the weight of the act, and another example, for 
example, the word "teacher" by combining the letter M and open the letter of the eye and break the 
letter B and the second letter M word, this is the first meaning of the word and collected by teachers, 
while the other meaning of the same word in a way that the formation of characters in different 
movements such as "teacher" by opening the letter M and soothing the letter of the eye and open the 
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7. The Results 
   The result of the research are: 

• ULM converter model to product Speech. 

• ULM systems learned to sort between the user's familiar VC, a program that reads the ULM in 
order to obtain the correct user's voice commands, this is done by matching the movements of 
the ULM stored with the captured user VC. 

 

• Converter Mode can read and predict character of ULM. 

• The Questionnaires result see the figure (7.1). 
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Figure (7.1): results of statistical analysis of hypothesis’s. 
 

• The hypothesis 1: probability value is 0.000, which means that the majority of respondents 
agree that interaction by NL is the best way to interact.  

 

• The hypothesis 2: probability value is 0.000, which is less than the 5% level of significance, 
interacted by VC will get success in the global competition market compared tradition 
interaction method. 
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8. Recommendations of Research 
   They are many recommendations to another researcher in this filed: 

• The researcher recommends to more modern interaction methods in order to reach satisfactory 
of users and be a real benefit to the technological devices of smart methods used in the field. 

• There must be various devices technology with new features distinguish them from previous 
generations, also from the security aspects here is to pay attention to the encryption of 
conversations lip movements between a computer and another user. 

• I also recommend that researchers to the field of intelligent system to sign reading lip movements 
and linguistic gestures to enable us to match the user's commands. 

• Note that this converter model is designed to serve mainly users who are unable to speak and 
other goals regarding the health problem of users and birth defects in humans, take in your 
consideration human rights. 

• Systems can also communicate with each other in a visual way such as readings of movements 
that appear on the output screens.  

• Some issue suspends like, what happen if users aware mask, user talked fast, if user cover the 
mouth, user have accents. 

• More users for training on converter model, and more classes. 

• User lip its open book needs to reads in your consideration. 

• The models that build must decide what language of user. 

9. Conclusion 
      The voice processing system receives commands only by the user in the form of lip movements that 
are captured with little change to the user's VC and only in direct interaction environments, without 
or with repeated verbal commands, but in some cases the voice processing system may receive 
movements other than the user's movements, in the target environment of the interaction is that 
other users are in front of the reaction camera, so the set of captured ULM may cause confusion to the 
reaction system, any of these movements are the command of the target user to interact, and that is 
in open interaction environments, and the result of the study was that the problems of the interaction 
of user lip in closed environments were matched by  matching the ULM with the movements of the 
user previously stored, thus execute the VC from the first time issued by the problem of interaction in 
open environments was solved in two ways, one of which is that the lip treatment system receives 
commands (ULM) from the user and other lip movements from the interaction environment, then the 
lip treatment system displays the voice pictures of the user to make the selection process which of 
these commands is the user's command and after the selection executes the VC, and the other that 
the lip treatment system matching the movements of the lip with the beginning of the capture of ULM 
from the open interaction environment can suggest the rest of the ULM or exclude other non-
conformity ULM from the first glance. 
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز
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