گرووپی توێژینەوە و پەرەدانی ئاسۆسافت

فەرهەنگۆکی ئاسۆسافت وەشانی یەکەم
فەرهەنگۆکی ئاسۆسافت ،تایبەتە بە وشەکانی بواری ژیریی دەستکرد ،پەرداوتنی ئاخاوتن و زمانی رسوشتی .ئەم
فەرهەنگۆکە لەالیەن گرووپی توێژینەوە و پەرەدانی ئاسۆسافتەوە ئامادە کراوە .لەم فەرهەنگۆکەدا جگە لە وشەکانی
ژیریی دەستکرد ،پەرداوتنی ئاخاوتن و زمانی رسوشتی ،هەوڵ دەدرێت کۆکراوەیەک لە وشەکانی بورای ئەندازیاریی
کۆمپیووتەر و تەکنەلۆژیای زانیاری بەرهەم بێت .داوا لە هەموو خەمخۆرانی زمانی کوردی دەکەین کە بە پەرۆشەوە لەم
هەوڵە بڕوانن و ئەگەر بۆ وشەیەک بەرامبەرێکی گونجاوتریان پێ شک دێت ،پێشنیارەکانیان بەڕێ بکەن بۆمان .شایەنی
باسە ئەم فەرهەنگۆکە بە شێوەیەکی چاالکانە لەالیەن ئاسۆسافتەوە کاری لەسەر دەکرێت و لە وەشانی دواتردا هەم
پێداچوونەوە بۆ ئەو وشانە دەکرێت کە تا ئێستا کراونەتە کوردی و هەم ئەو وشانە زیاد دەکرێن کە تا ئێستا بەرامبەری
کوردییان بۆ دانەنراوە.
ڕێکەوتی باڵوکردنەوە١٣٩٦/٠٢/٠٣ :
ناردنی پێشنیارinfo[at]asosoft[dot]com :

فەرهەنگۆکی ئاسۆسافت □ 2

فارسی

کوردی

منایی

توانی

فرضیه

گریامنە

بازشناسی کلامت مجزا

ئاخاوتنی وشەی جیا

منت به گفتار

دەق بۆ ئاخاوتن

مدل آوایی

مۆدێلی ئاکۆستیکی

اپل سیری

ئەپڵ سیری

English
Exponential
Hypothesis
)Isolated Word Recognition (IWR
Text-to-Speech
Acoustics model
Apple Siri

دەرهێنانی هەڵسەنگاندن

Appraisal Extraction

هوش مصنوعی

ژیریی دەستکرد

شبکۀ عصبی مصنوعی

تۆڕی نۆرۆنیی دەستکرد

استخراج جنبه

دەرهێنانی الیەن

موضع کاوی

لێکدانەوەی هەڵوێست

خودکاره ،ماشین

ئۆتۆماتۆن

ویرتبی شعاعی

ڤیتێربیی تیشکی

دوتایی

دوو-کەرت

دستور

فەرمان

فرشدهسازی

پەستاوتن

دستورزبان محاسباتی

ڕیزمانی ژماردنی

Computational grammars

زبانشناسی رایانشی

زمانناسیی ژماردنی

Computational linguistics

روانشناسی زبان رایانشی

دەروون-زمانناسیی ژماردنی

بازشناسی کلمه متصل

ناسینەوەی ئاخاوتنی پێکبەسرتاو

بازشناسی گفتار پیوسته

ناسینەوەی ئاخاوتنی بەردەوام

دستهبندی مستقل از دامنه

پۆڵێنبەندی سەربەخۆ لە بوار

)Artificial Intelligence (AI
)Artificial Neural Network (ANN
Aspect Extraction
Attitude Mining
Automaton
Beam Viterbi
Bi-gram
Command
Compression

Computational Psycholinguistics
Connected Word Recognition
Continuous Speech Recognition
)(CSR
Cross domain classification
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مدیریت ارتباط با مشرتی

بەڕێوەبەریی پەیوەندی لەگەڵ کڕیار

کدگشا ،رمزگشا

کۆدکەرەوە

یادگیری عمیق

فێربوونی قووڵ

حذف

سڕینەوە

سامانۀ محاوره

سیستمی وتووێژ

Dialogue System

بازشناسی اعداد

ناسینەوەی ژمارە

Digit Recognition

پیچش زمانی پویا

خۆگونجاندنی کاتیی چاالک

کذگذاری

کۆدکەرەوە

نهاد ،موجودیت

هەبوو

Entity

تخمین

بەراورد

Estimation

نظر رصیح و ضمنی

سەرنجی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ

استخراج خصیصه

دەرهێنانی تایبەمتەندی

بردار خصیصه

ڤێکتۆری تایبەمتەندی

آزمون جرج تاون

تاقیکاریی جۆرجتاون

وسیلۀ دستی

ئامێری دەستی

مدل مارکوف مخفی

مۆدێلی مارکۆفی شاراوە

)Hidden Markov Model (HMM

فناوری زبان انسان

تەکنەلۆژیی زمانی مرۆڤ

Human Language Technology

استخراج اطالعات

دەرهێنانی زانیاری

نظریۀ اطالعات

تیۆریی زانیاری

درج ،افزودن

زیاد کردن

تلفن گویا

واڵمی دەنگیی کارلێکیانە

پایگاه دانش

بنکەی زانراوە

Knowledge Base

مدل زبانی

مۆدێلی زمانی

Language Model

فهم زبان

تێگەیشنت لە زمان

Customer Relationship
)Management (CRM
Decoder
Deep learning
Deletion

)Dynamic Time Warping (DTW
Encode

Explicit and Implicit Opinion
Feature Extraction
Feature Vector
Georgetown Experiment
Handheld Device

Information Extraction
Information Theory
Insertion
)Interactive Voice Response (IVR

Language Understanding
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واژگان

وشەنامە

درخت واژگان

داری وشەنامە

کدگذاری پیشگویی خطی

کۆدکردنی پێشبینیی هێڵی

یادگیری ماشین

فێربوونی ماشین

ترجمۀ ماشینی

وەرگێڕانی ماشین

رضایب کپسرتال در مقیاس مل

هاوکۆلکەی کێپسرتاڵی مێل-فرێکانس

مدل محاسبه الگوریتمی

مۆدیلی ژماردنی ئەلگۆریتمیک

سامانههای نظارت

سیستمەکانی چاودێریکردن

یک تایی

یەک-کەرت

پردازش زبان طبیعی

پەرداوتنی زمانی رسوشتی

نویز

نۆیز

هستان شناسی

بوونناسی

نظر

سەرنج

صاحب نظر

خاوەنی سەرنج

Opinion Holder

نظرکاوی

کۆڵینی سەرنج

Opinion Mining

هرز نظر

سەرنجی سپەم

Opinion Spam

جملۀ حاوی نظر

ڕستەی سەرنجدار

پیکرۀ موازی

کۆرپسی هاوتەریب

پارامرت

پارامێرت

برچسبزن اجزای کالم

تەگێری بەشەکانی ئاخاوتن

بازشناسی الگور

ناسینەوەی پەتێرن

دستیار شخصی دیجیتال

ئاریکاری دیجیتاڵی کەسی

تعیین قطبیت

دیاریکردنی جەمسەرێتی

پیشپردازش

پێش پەردواتەکردن

Lexicon
Lexicon Tree
)Linear Predictive Coding (LPC
Machine Learning
)Machine Translation (MT
Mel-Frequency Cepstral
)Coefficient (MFCC
Model of Algorithmic
Computation
Monitoring System
Mono-gram
Natural Language Processing
)(NLP
Noise
Ontology
Opinion

Opinionated Sentence
Parallel Corpus
Parameter
Parts of Speech (POS) Tagger
Pattern Recognition
)Personal Digital Assistant (PDA
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Polarity Detection
Preprocessing

فەرهەنگۆکی ئاسۆسافت □ 5

احتامل

شیامنە

سامانۀ پرسش پاسخ

سیستمی پرسیار و واڵم

افزونگی

چەندپاتە

Redundancy

جایگزینی

جێگۆڕکێ

Replacement

روبات

ڕۆبۆت

مبتنی بر قاعده

ڕێسابنەما

تحلیل احساسات

شیکاریی الیەنگیری

پردازش سینگنال

پەرداوتنی سیگناڵ

تلفن هوشمند

مۆبایلی زیرەک

گفتار

ئاخاوتن

دادگان گفتار

کۆرپسی ئاخاوتن

بهسازی گفتار

باشرتکردنی ئاخاوتن

Speech Enhancement

بازشناسی گفتار

ناسینەوەی ئاخاوتن

Speech Recognition

گفتارسازی

سازکردنی ئاخاوتن

مرتجم گفتار به گفتار

وەرگێڕی ئاخاوتن بۆ ئاخاوتن

فهم گفتار

تێگەیشنت لە ئاخاوتن

خطایاب امالیی

هەڵەگری ڕێنووسی

گفتار فی البداهه

ئاخاوتنی ئاسایی

پشته

کۆما

دستهبندی ذهنیتی

پۆلێنبەندیی دەرهەستیەتی

سامانۀ خالصهساز

سیستمی پوختەکەر

تلفنبانک

تەلەفۆن بانک

آزمون

تاقیکردنەوە

پیکرۀ متنی

کۆرپسی دەق

Probability
Question/Answer (Q/A) System

Robot
Rule Base
Sentiment Analysis
Signal Processing
Smart Phone
Speech
Speech Corpus

Speech Synthesis
Speech to Speech Translator
Speech Understanding
Spell Checker
Spontaneous Speech
Stack
Subjectivity Classification
Summarization System
Telephone Banks
Test
Text Corpus
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پردازش منت

پەرداوتنی دەق

واحدساز

جیاکەرەوەی نیشانە

ابزار

ئامێر

آموزش

ڕاهێنان

سهآوایی

سێ_فۆنیم

آزمون تورینگ

تاقیکاریی توورینگ

اندازۀ واژگان

قەبارەی وشەنامە

پنجرهگذاری

پەنجێرەبەندی

ابهامزدایی معنایی کلمه

ڕەواندنەوەی لێڵیی وشە

شبکۀ واژگان

تۆڕی وشە

Text Processing
Tokenizer
Tool
Train
Tri-phone
Turing Test
Vocabulary Size
Windowing
Word Sense Disambiguation
WordNet

©هەموو مافێکی ئەم فەرهەنگۆکە بۆ گرووپی توێژینەوە و پەرەدانی ئاسۆسافت دەگەڕێتەوە.
www.asosoft.com

