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В этой статье подробно рассказывается о речи, компьютерном интерфейсе 

(удобстве) речи, диалоге человека с компьютером, их целях и понятиях, а также их 

практическом применении. 
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(ыңгайлуулугу), Адамдын компьютер менен сүйлөшүүсү (диалог), максаттары жана алар 

жөнүндөгү түшүнүктөрү, алардын практикалык кордонуштары кеңири маалымдалган.  
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Киришүү. Сөздүн автоматтык түрдө таануунун тиешелүү системаларынын 

мүмкүнчүлүктөрүнө жана кемчиликтерине токтоло кетели (бүгүнкү күндө жүздөгөн, 

атүгүл миңдеген сөздөрдү 98% га чейинки ишенимдүүлүк менен таануу мүмкүнчүлүгү 

жарыяланган). 

Колдонуучу өз үнү үчүн системаны алдын ала конфигурациялоону талап кылат, бир 

нече ондогон мүнөттөн бир нече саатка чейин тексттерди алдын ала каралат. 

Жакшы жана так айтылган текстке кирген сөздөр омонимиянын океанында калкып 

жүргөндөй сезилгендиктен, (вербалдык) каталардын саны болжол менен 5 эсе көбөйөт. 

Күлкүлүү тексттерди кошпогондо, мындай каталарды үстүртөн байкоо кыйын. Көпчүлүк  

системалардагы каталарды оңдоочу аппарат начар оңдоодон өткөн. 
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Жакшы уюштурулган стихиялуу айтылган тексттер үчүн да сөздү туура таануу 

ыктымалдыгы үчтөн бирден ашпайт деп айтылган. 

Акыр-аягы, мындай системалардагы сөздүн кириш сегментин иштетүү убактысы бир 

нече мүнөткө созулушу мүмкүн. 

Жогоруда айтылгандардын баары түпкү максат катары сунуш кылынган сүйлөө-

текстке көрсөтүү системалары кызыкдар болушу күмөн экенин көрсөтүп турат. Бул 

аларды илимий идеяларды баалоо үчүн сыноо полигону катары колдонуу мүмкүнчүлүгүн 

жокко чыгарбайт, бирок бул учурда автоматтык таануу системасынын маалыматтарына 

киргизилген моделдер так көрсөтүлүшү жана алардын практикалык перспективалары 

кандайча текшерилиши керек. Ошентип, биз “практикалык системалар – кеп 

технологиялары – кеп илими” деген үчилтиктин карама-каршы жагына өтүп жатабыз. 

90-жылдардын ортосунан баштап, кымбат эмес үн карталары пайда болгондон кийин 

жана кепти таануу технологиялары кеңири колдонулгандан кийин, SILK интерфейсинин 

"сөз технологиясы" деп аталган нерсе пайда болгон. Бул технологиянын жардамы менен 

буйруктар атайын камдалган сөздөрдү - буйруктарды айтуу менен үн аркылуу берилет. 

Табигый тилди иштетүүчү компьютердик системалардын арасында, адатта, суроо-

жооп системалары, интерактивдүү маселелерди чечүү системалары жана байланышкан 

текстти иштетүү системалары каралат.  

Актуалдуулугу. Адам-компютер байланышынын кеп ыкмасы маалыматты 

киргизүү-чыгаруунун салттуу ыкмаларын толугу менен алмаштырат дегенди билдирбейт. 

Башка каражаттар менен катар ал адам-машина системаларын мындан ары 

интеллектуалдаштырууга активдуу салым кошуп жатат.  

Сүйлөө интерфейсин өнүктүрүү тармагында алынган натыйжалар жалпы калкка 

жеткиликтүү болот. Азыркы учурда биз сүйлөө интерфейсин кеңири колдонуунун 

мисалдарын билебиз, мисалы, телефония, тиричилик техникасы ж.б. 

Бул маселелерди чечүү кыйла узак жана түйшүктүү ишти алып келет, бирок бул 

учурда алынган натыйжалар сүйлөө интерфейстерин колдонуу жакында кеңири таралган 

жана жеткиликтүү болуп калат деп үмүттөнүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Чоң актуалдуулугуна карабастан, сүйлөө интерфейсин иштеп чыгуунун бардык 

милдеттери учурда чечилген деп эсептелбейт. Кептин интерфейсин иштеп чыгуу маселеси 

кыйла татаал жана оор, бул иштеп чыгуучунун ар кандай предметтик чөйрөлөр боюнча 

билимге ээ болушун талап кылат 

Изилдөөнүн максаты. Бул макалада биз сөз интерфейсине жана диалог 

системаларына (же суроо-жооп системаларына) жана алардын түшүнүктөрүнө, түрлөрүнө 

токтолобуз. 

Биздин негизги максатыбыз түшүнүктөрүн, түрлөрүн талкулоо менен алардын 

ордун, интерфейс жана диалог системаларын түзүүнү жана компьютердик линвистикада 

колдонууларын карайбыз. 

Адабияттар талкуусу. Компьютерлер менен баарлашуу, адамдык таабийгий тилди 

компьютердин түшүнүүсү жана адамдардын компьютер менен сүйлөөсү (диалогу) Е.В. 

Поповдун китебинде толук камтылган [1]. 

Ал эми В.О. Никоновдун диссертациясында [2] Табийгий тилдин компьютердеги 

интерфейси жана интерактивдүү интеллектуалдык системанын колдонуусу баяндалган. 

Компьютер колдонуучу диалогу, долбоорлору жана ишке ашыруунун негиздери 

А.М. Довгялпо пособиясында аябай кеңири каралган жана ал долбоорлордун иш жүзүнө 

ашуусу берилген [3]. 

Рабинер Л.Р. Шафер Р.В. [4], Кузнецов В., Отт А. [5] жана В. Ли [5] 

монографияларында Кеп сигналдарын цифралык иштетүү, Автоматтык кеп синтези, 

Кепти автоматтык түрдө таануу ыкмалары боюнча кеңири жазылган. 

Маселенин коюлушу. Компьютердик технологияны адамдын ишмердүүлүгүнүн ар 

кандай тармактарына кеңири жайылтуу компьютер менен өз ара аракеттенүү үчүн сүйлөө 

интерфейсин иштеп чыгууну абдан актуалдуу кылат.  
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Кеп интерфейси аппараттык-программалык комплекс болуп саналат, анткени аны 

ишке ашырууда компьютердик системага карата тышкы (кошумча) аппараттык 

каражаттарды (микрофон жана үн чыгаруу каражаттары, мисалы, наушник, ошондой эле 

үн картасы) колдонуу талап кылынат. Бул жагдай ЭЭМди сүйлөө жана угуу жөндөмүн 

камсыз кылган компьютердик программаларды иштеп чыгуу деңгээлинде гана эмес, 

ошондой эле, атап айтканда, үндү кайра чыгаруунун сапатын, маалыматтын 

натыйжалуулугун аныктоочу аппараттык камсыздоо деңгээлинде дагы кошумча 

талаптарды коѐт. 

Диалогдук системаларда сүйлөө актылары ылайыктуу түрдө иштелип чыгышы 

керек, анткени алар адамдардын баарлашуусунун компоненти болуп саналат, ошондой эле 

стихиялуу байланыштын бирдей маанилүү аспектиси болуп саналат. Диалог системалары 

маалыматты иштеп чыгуу үчүн кызмат кылган интеллектуалдык компьютердик 

системалардын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Алардын жардамы менен системанын 

ичиндеги дээрлик бардык процесстер ишке ашырылат. Интерактивдүү системалардын 

негизги талабы – интеллектуалдык системалар менен колдонуучулардын ортосундагы өз 

ара аракеттенүүнүн ыңгайлуу жана табигый формасын камсыз кылуу. Башкача айтканда, 

бул табигый тил интерфейси бар системалар. 

Маселенинин чечилиши. Изилдөөнүн жыйынтыгы. Сүйлөө интерфейсинде бир 

топ милдеттер бар жана ал милдеттердин негизинде сүйлөө интерфейсинин жалпы 

структурасы  эки негизги компонентти камтыйт: 

• сүйлөө синтези,  

• сүйлөө таануу. 

Сүйлөө интерфейсинин милдеттеринин ар бири абдан татаал болгондуктан, 

системалардын эки өзүнчө классы көрсөтүлгөн компоненттерге ылайык келет: 

• сөздүн автоматтык синтез системалары; 

• кепти автоматтык түрдө таануу системалары. 

Бул системалардын класстарынын ар бири өзүнчө деталдуу кароону талап кылат 

жана мындан тышкары, алар бири-биринен өзүнчө ишке ашырылышы жана колдонулушу 

мүмкүн. 

Автоматтык кеп синтези системасы эки компоненттин жыйындысы болуп саналат, 

алар көбүнчө кеп параметринин синтезатору жана кеп сигналынын синтезатору деп 

аталат. Бул эки компонент тең программалардын жыйындысы катары гана ишке 

ашырылбастан, ошондой эле табигый тилди уюштуруунун өзгөчөлүктөрү жана кеп 

синтезинде эске алынышы керек болгон мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндө 

маалыматтарды камтыган белгилүү бир маалымат базасын жана билимди колдонушат. 

Мындан тышкары, кеп сигналынын синтезатору аппараттык-программалык камсыздоого 

ээ, анткени үндү угушубуз үчүн бизде жок дегенде үн картасы жана компьютерге 

туташтырылган динамиктер болушу керек. Ошентип, үндү чыгарууда биз үндүү 

синтезделген кепти алабыз. 

Кеп синтезинин автоматтык системаларын иштеп чыгууда кептин синтезинин 

сапатын баалоо маселеси абдан маанилүү. Сапатты баалоо процессинде төмөнкү негизги 

мүнөздөмөлөр эске алынат: 

• сүйлөө түшүнүктүүлүгү; 

• сөздүн табигыйлыгы (натуралдуулугу); 

• кептин мультимодалдуулугу; 

• көп тилдүүлүк. 
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                        Тексттер 

                  

                            Сөз                                                     

            параметрлеринин                                            Сөз                         

            генерация модели                                        түрмөгүнүн 

                                                                                     базасы 

                                                                                            

                       

                             Сөз    

              параметрлеринин  

             генерация модели              

          

 

                                

                                Сөз синтези                         

 

    

Сүрөт 1. Автоматтык кеп синтези системасынын жөнөкөйлөштүрүлгөн  

блок-схемасы. 
 

Кеп синтезаторунун сапатын баалоо үчүн колдонулуучу кийинки өзгөчөлүк – кептин 

табигыйлыгы (натуралдуулугу). Бул угуучулар тарабынан кепти жеке кабыл алуусунун 

негизинде бааланган субъективдүү өзгөчөлүк. Синтезделген кептин табигыйлыгы 

көптөгөн факторлорго көз каранды, мисалы, табигый тыбыштар болушу мүмкүн, бирок 

кептин ритмикалык жагы катуу бузулушу мүмкүн. 

Кепти автоматтык түрдө таануу системалары (SAPP) кирген кепти (кеп сигналын) 

таанылган билдирүүгө айландыруучу системалар катары түшүнүлөт. Мында таанылган 

билдирүү бул билдирүүнүн тексти түрүндө да берилиши мүмкүн, ошондой эле аны түзүү 

үчүн аны андан ары иштеп чыгуу үчүн ыңгайлуу формага дароо айландырылат. 

Сөз таануунун тактыгы сөздү таануудагы каталардын санына байланыштуу жана 

адатта төмөнкүдөй аныкталат: 

E = 1−((S+I+D )/N)⋅100%, мында E – Сөз ишенимдүүлүгүнүн баасы; 

S, I, D - тиешелүүлүгүнө жараша сөздөрдү алмаштыруунун, киргизүүнүн жана 

түшүрүлгөндөрдүн жалпы саны; N - тексттеги сөздөрдүн жалпы саны. 

Учурда кеп интерфейсин колдонгон бир катар системалар бар, ошону менен кээ бир 

көйгөйлөрдү оптималдуу чечүүнү камсыз кылат. 

Ар кандай тиркеме системаларында колдонулган сүйлөө интерфейсинин айрым 

конкреттүү практикалык колдонмолорун тизмектейбиз. Мындай системаларга төмөнкүлөр 

кирет: 

• кагазсыз технологияларды колдоо системалары; 

• көрүү жана угуусу начар колдонуучулар үчүн сүйлөө интерфейстери; 

• компьютердик телефония; 

• үн башкаруу; 

• пароль фразалар принцибинин жардамы менен маалыматтар базасына, маалыматка жана 

объекттерге кирүүнү коргоо системалары («Үн ачкычы»); 

• үн билдирүүлөрүн аныктоо системалары (кеп детекторлору); 

• үн билдирүүлөрүн коргоо системалары (үн билдирүүлөрдү криптографиялык коргоонун 

натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн кепти кысуу, маалымат берүүнүн ультра тар 

тилкелүү каналдары боюнча үн билдирүүлөрдү берүүнүн ызы-чуунун иммунитетин 

жогорулатуу ж.б.); 

• система-окурмандар; 
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• үн жана сөз анализинин негизинде соттук экспертизанын системалары; 

• тилдерди окутуу системалары, аларга ошондой эле "сүйлөөчү" сөздүктөрдү, сүйлөө 

фразеологизмдерин, чет өлкөлүк сөздөрдү туура айтууга үйрөтүү системалары ж.б.; 

• мультимодалдык интерфейсти колдонуу менен ар кандай предметтик чөйрөлөрдө 

компьютердик окутуу системалары; 

• оюн компьютердик программалары. 

Жалпысынан алганда, адамдын компьютер системасы менен «байланыш» деп 

аталган процессин диалог деп атоого болот. Бирок, келгиле, бул түшүнүк жөнүндө 

көбүрөөк жалпы түшүнүк берели. 

Сүйлөшүү – бул колдонуучу менен компьютердин ортосундагы билдирүүлөрдү 

алмашуу процесси. Диалогдо информатордун жана колдонуучунун ролдору тынымсыз 

алмашып турат, анын үстүнө ролдордун алмашуусу өтө тез болушу керек. 

Киргизилген текстке системанын реакциясы тексттин өзү менен гана эмес, 

системанын мүмкүнчүлүктөрү жана билими менен да аныкталат. 

Диалог системаларын төмөнкүдөй классификациялоого болот: 

- меню-диалог; 

- суроо-жооп диалогу; 

- шаблон формаларына негизделген диалог; 

- кесиптик диалог; 

- графикалык диалог; 

- табигый тил диалогу. 

Эң негизги өзгөчөлүгү - диалогдун ыкчамдыгынын даражасы. Диалогдук 

системалардын дагы бир өзгөчөлүгү - башкаруу жөндөмү. 

Учурдагы диалог системалары эки түргө бөлүнөт: 

- бир предметтик чөйрө менен чектелген программаланган диалог менен; 

- предметтик чөйрөнүн сыпаттамаларынын негизинде тапшырмалардын ар кандай 

класстары үчүн ыңгайлаштырылган, бул колдонуучуга өтө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү 

берет. 

Диалог системасынын негизин тилдик билимдер банкы түзөт, ал лингвистикалык 

билимдер базасынан (ЛББ) жана башкаруу системасынан турат. 

ЛББ тезаурус жана лексика компонентин камтыйт. Тезауруста сөздүк курамды 

түзгөн тилдик бирдиктердин ортосундагы синтаксистик жана семантикалык байланыштар 

камтылган. Сөздүк компоненти ар кандай деңгээлдеги тил бирдиктеринин сөздүктөрүнүн 

системасы сыяктуу көрүнөт: тексттер, суперфразалык бирдиктер жана сүйлөмдөр, сөздөр, 

сөз айкаштары, ошондой эле сөз уңгулары жана аффикстери. Негизгиси - лексикалык 

сөздүк, анда диалогдун предметтик чөйрөсүн мүнөздөгөн сөздөрдүн же уңгулардын 

жыйындысынын сүрөттөлүшү камтылган. 

Кеп диалог системалары үн колдонуучу интерфейси болуп саналат. Буйруктар 

атайын сөз-буйруктарды айтуу менен үн аркылуу берилет. Чынында, бул адамдын 

компьютер менен болгон "байланыш" деп аталган симуляциясы. 

Кеп системаларынын мисалдары көбүнчө сүйлөө өтүнүчтөрүн билдирет. Тагыраак 

айтканда, ишке ашыруулар үн буйруктарына негизделген колдонуучу интерфейсине 

тиешелүү. Натыйжада маалыматка тезирээк жетүү жана көйгөйлөрдү чечүү. 

Кеп колдонуучу интерфейстери, бир жагынан, бир катар артыкчылыктарга ээ, атап 

айтканда: табигый, эффективдүү, семантикалык киргизүүнүн тактыгы, жана баарынан 

тышкары, колдонуучунун колун жана көрүүсүн бошотот. Экинчи жагынан, аларда да бир 

катар чектөөлөр бар: колдонуучунун тили системага жеткиликтүү жана түшүнүктүү 

болушу керек, анын үстүнө колдонуучу системанын бардык мүмкүнчүлүктөрүнөн 

кабардар боло албайт. Компьютер менен өз ара аракеттенүү процессинде колдонуучу 

маалыматты тез кабыл алышы керек, анткени сүйлөө кабыл алуунун тез өтүүчү мүнөзү. 

Корутунду. Диалогдук системалар эсептөө лингвистикасынын компоненти катары 

болот. 
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Тар маанисинде диалог – инсан менен интеллектуалдык системанын өз ара 

аракеттенүүсүн камсыз кылуучу маалыматтарды иштетүү режимдеринин бири. 

Компьютер менен иштөөнүн заманбап ыкмасы интерактивдүү болуп саналат, мында 

колдонуучу анын ишин көзөмөлдөп, керектүү маалыматты кабарлайт жана иштин жүрүшү 

жөнүндө суроо-талаптарды берет. 

Сүйлөшүү системалары коммуникацияда маанилүү роль ойнойт, анткени алардын 

милдети системанын өзүндө берилген билимдердин жана колдонуучудан алынган 

маалыматтын негизинде маселенин чечилишин алуу болуп саналат. Система белгилүү бир 

көйгөйлүү чөйрөдөгү маселелерди чечүү боюнча иш-аракеттердин стандарттык 

ырааттуулугун, ошондой эле талап кылынган ресурстар жөнүндө маалыматты жазган 

билим структураларын камтыйт. Колдонуучу суроо бергенде же белгилүү бир 

тапшырманы койгондо, тиешелүү скрипт иштетилет. 

Интеллектуалдык интерфейсти иштеп чыгуу системанын физикалык 

мүмкүнчүлүктөрүн адамдын керектөөлөрүнө шайкеш келтирүүгө, диалогдун стилин 

адамдын муктаждыктарына жана идеяларына шайкеш келтирүүгө багытталган. 

Кеп диалог системалары жөнүндө сөз кылып жатып, кепти автоматтык түрдө 

түшүнүүнүн колдонулуп жаткан моделдери адамдын сүйлөө мүмкүнчүлүктөрүн 

түшүнүүдөн али алыс экендигин белгилей кетүү керек. Ылайыктуу жана колдонууга оңой 

баарлашуу диалог системасын иштеп чыгуу үчүн кепти берүү, таануу жана синтездөө 

технологияларын, тилди туура түшүнүү, диалогду башкаруу жана бардык компоненттерди 

эске алуу зарыл. Компьютердин адам менен өз ара аракеттенүүсүн табигый түрдө 

уюштурууга мүмкүндүк берген адамдардын ортосундагы маалымат алмашуу. Диалог 

системалары колдонуучуга тааныш болсо жана ага ыңгайлуу болсо эффективдүү болот. 
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