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Киришүү. Учурда илимий коомчулук ноу-хауды өнүктүрүүгө жана кепти 

автоматтык түрдө таануу жана түшүнүү маселелерин чечүү үчүн илимий-изилдөө жана 

иштеп чыгууларга ири суммадагы каражат жумшалып жатат. Бул аскердик жана 

коммерциялык системаны түзүү менен байланышкан практикалык талаптар менен 

стимулдалат.  

Европалык шериктештикте гана жарандык системаларды сатуунун көлөмү бир 

нече миллиард долларды түзөрүн белгилесе болот. Ошол эле учурда, практикалык 

колдонууда белгисиз себептерден улам автоматтык түрдө кепти таануу 

системаларынын өнүгүүсүнүн туу чокусу деп эсептелген системалар жок экендигине 

көңүл буруу керек. Булар демонстрация деп атоого болот жана мындан 50 жыл мурда 

«фонетикалык машинка» деп аталып калган системалар. Алардын максаты кепти 

ылайыктуу жазылган текстке которуу. 

«Илим – техника – практикалык системалар» деген классикалык схеманы карай 

турган болсок, анда биринчи кезекте кепти автоматтык түрдө таануунун же 

түшүнүүнүн практикалык системасы иштей турган шарттарды аныктоо керек. Эң 

олуттуу көйгөйлөр төмөнкү учурларда пайда болот: 
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- өзүм билемдик, жөнөкөй колдонуучу; 

- аграмматизмдер жана "таштанды" сүйлөө менен коштолгон стихиялуу сүйлөө; 

- акустикалык кийлигишүүнүн жана бурмалоонун, анын ичинде өзгөртүүнүн болушу; 

- сүйлөө тоскоолдуктарынын болушу. 

Экинчи жагынан, тапшырманын маанисин, анын илимий жана прикладдык 

негиздерин, билимдин башка тармактары менен байланышын аныктоо зарыл. Мында 

илимий-ендуруштук потенциалдын абалын жана анын мумкунчулуктерун эске алуу 

зарыл. Эч кимге жашыруун эмес, туура тапшырма буга чейин эле жарым чечим болуп 

саналат. 

Кепти 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 каралоо. 

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 демо системалардагы каталарды оңдоочу аппарат начар оңдоодон өткөн. 

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. 

Бул максатка жетүү үчүн макалада төмөнкү негизги милдеттер чечилди: 

•  Окутуунун ырааттуулугу боюнча HMMди үйрөнүүнүн алгоритмдери изилденген. 

• Каралып жаткан маселенин контекстинде бул алгоритмдин натыйжалуулугун жана 

сапатын мындан ары жогорулатууга багытталган методдор иштелип чыккан. 

Азыркы учурда кепти таануу боюнча иштер актуалдуулугун жоготпостон, 

практикалык колдонуу үчүн көптөгөн багыттарды таап, кеңири өнүгүп жатат. 

Эми кеп технологияларын өнүктүрүүдө салыштырмалуу обочолонгон 4 чөйрөнү 

бөлүп көрсөк болот: 

1. Кепти таануу - б.а. кептин акустикалык сигналын символдордун, сөздөрдүн 

тизмегине айландыруу.  

2. Сүйлөөчүнүн инсандыгын аныктоо.  

3. Кептин синтези. Негизинен эки класс бар: 

1) Тигил же бул формада жазылган билдирүүлөрдүн чектелген санын кайра чыгаруу; 

2)Тексттеги кептин синтези. Синтезаторлор төмөнкүдөй параметрлер менен 

мүнөздөлөт: түшүнүктүүлүк (вербалдык же силлабикалык), табигый үн, ызы-чуунун 

иммунитети. 

4) Кепти кысуу.  

Бул макалада биринчи топтун системалары каралат - кеп таануу системалары 

жана алардын өзгөчө учуру - сүйлөө буйруктарын таануу системалары, б.а. үзгүлтүксүз 

сүйлөө эмес, обочолонгон сөздөрдү таануу. Мындай системалар иш жүзүндө абдан 

пайдалуу жана аларга болгон муктаждыктын өсүшү биринчи кезекте адам үчүн 
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жеткиликтүү болгон ар кандай түзүлүштөрдүн (персоналдык, мобилдик жана чөнтөк 

компьютерлери, коммуникаторлор жана уюлдук телефондор, оюн ойноочу жана көп 

функциялуу мультимедиялык түзүлүштөр) пайда болушу менен шартталган. жетиштүү 

эсептөө күчү заманбап дүйнөдө телекоммуникациянын тез өнүгүшү менен 

айкалыштырып.  

Адамдын техникалык системалар менен өз ара аракеттенүүсү үчүн жаңы 

интерфейстерди массалык түрдө киргизүүнүн мааниси өсүүдө, анткени салттуу 

интерфейстер көптөгөн жолдор менен өзүнүн жеткилеңдигине жеткен жана аны менен 

бирге өзүнүн чегине жеткен. Көрүү органдары аркылуу бизге келген маалыматтын 

салттуу жогорку мааниси жана анын 85%га барабар деп эсептелген бардык сенсордук 

маалыматтын жогорку үлүшү менен адам кабылдоосунун бул каналы негизинен 

ашыкча жүктөлөт жана бул жерде негизги альтернатива байланыш болуп саналат. 

акустикалык канал аркылуу. Мындан тышкары, сүйлөө таануу (ошондой эле синтездөө) 

системалары көрүүсү начар адамдар үчүн да өтө маанилүү жана аларды пайдалануу 

үчүн бул уя, биринчи кезекте мобилдик телефония тармагында, ошондой эле 

тиричилик техникасында (ар кандай үйдү башкаруу үчүн) жигердүү өнүгүп жатат. 

түзмөктөр). Мындай адамдарга жардам берүү үчүн өндүрүүчүлөр өз аппараттарына үн 

буйруктары аркылуу башкаруу мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле үн аркылуу экрандагы 

маалыматты кайталоо мүмкүнчүлүгүн киргизишет. Биринчиден, мындай продуктылар 

көп же чексиз лексика менен үзгүлтүксүз сүйлөө эмес, колдонуучу буйруктарынын 

чектелген топтомун таануу талап кылынат. Платформаларды жана телефондордун 

операциялык системаларын стандартташтыруунун аркасында бул функцияга ээ 

программалык продуктыларды үчүнчү тарап иштеп чыгуучулардын чөйрөсү 

кеңейүүдө. 

Актуалдуулугу. Сүйлөө интерфейси жөнүндө жазуу кыйын. Бир жагынан 

алганда, тема таптакыр жаңы эмес, экинчи жагынан, бул технологияны жигердүү 

иштеп чыгуу жана колдонуу жаңы гана башталат (ончу жолу). Бир жагынан, стабилдүү 

стереотиптер жана бейкалыс көз караштар калыптанса, экинчи жагынан, дээрлик 

жарым кылымдык тынымсыз аракеттерге карабастан, сөз киргизүүнүн 

негиздөөчүлөрүнүн алдында турган маселелер чечиле элек. Кандай болбосун, баарына 

ылайыктуу интерфейсти издөө улана берет. Чындыгында, адамзат компьютер менен 

баарлашууда дал ушул нерсеге умтулган. 

Окумуштуулар акыркы он жылдыкта анча деле прогресске жетише алышкан жок, 

бул кээ бир эксперттерди жакынкы келечекте сүйлөө интерфейсин ишке ашыруу 

мүмкүнчүлүгүнө өтө ишенбөөчүлүк менен кароого алып келет. Башкалар бул милдет 

буга чейин эле иш жүзүндө чечилген деп эсептешет. Бирок, мунун баары бул маселени 

чечүү үчүн кандай каралышы керек көз каранды. 

Адабияттар талкуусу. Сөздөрдүн математикалык лингвистикасы, 

лингвистикалык маалыматтардыы компьютердерде иштеттүүсү жана билим базасында 

колдонуусу [1,3] адабияттарда толугу менен каралган. 

Сөздөрдү компьютерде колдонуу, сөздөрдү кайра чагылдыруу жасалма 

интеллекттер, робототехникалар менен тыгыз байланыш. Бул проблемалар [4,6] 

пособияларда кеңири маалыматтарды берген.  

Маселенин коюлушу. Азыркы учурдагы компьютердеги сөз интерфейстерини 

тузуу, перспективаларын талдап чыгуу. 

Маселенин чечилиши. Кеп интерфейсинин келечеги азыркы изилдөөчүлөрдүн 

жана иштеп чыгуучулардын сөз киргизүү үчүн технологиялык негизди түзүүгө гана 

эмес, ошондой эле технологиялык ачылыштарды логикалык жактан толук адам менен 

компьютердин өз ара аракеттенүүсүнүн бирдиктүү системасына гармониялуу 

бириктирүү жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. 

Негизги технологиялар. Кепти "түшүнүү" жана "таануу" терминдерин 

чаташтырбоо керек. Ал эми экинчиси түздөн-түз акустикалык сүйлөө сигналдарын 
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ASCII сыяктуу машинада коддолгон белгилердин ырааттуулугуна айландыруу 

технологиясын билдирет. Биринчиси жогорку деңгээлдеги анализди билдирет. 

(прагматикалык, семантикалык ж.б.) жана анын негизинде сөздүн семантикалык 

мазмунунун идеясын калыптандыруу. Мындан ары милдеттерди дифференциациялоо 

эң аз муктаждыгы жок жогорку адистештирилген системалардын коммерциялык 

ийгилигинин аркасында бекемделди. , мисалы, сөздүн контекстин талдоо модулу. 

Кийинки кадам - таануу. Компьютердин эсинде сакталган айтылыш стандарттары 

кирүүчү кеп сигналын сүрөттөгөн он миллисекунддук векторлордун ырааттуулугунун 

учурдагы бөлүмү менен кезеги менен салыштырылат. Кокустук даражасына жараша эң 

жакшы вариант тандалып, билдирүүнүн мазмуну жөнүндө гипотеза түзүлөт. Бул жерде 

биз абдан олуттуу көйгөйгө дуушар болдук - сигналды өз убагында нормалдаштыруу 

зарыл. Сүйлөө ылдамдыгы, айрым сөздөрдүн жана тыбыштардын айтылышынын 

узактыгы, ал тургай, бир сүйлөөчү үчүн, өтө кеңири диапазондо өзгөрөт. Ошентип, 

сакталган стандарттын айрым бөлүмдөрү менен теориялык жактан аны менен дал 

келген кириш сигналынын ортосунда убакыттын дал келбегендигинен улам олуттуу 

айырмачылыктар болушу мүмкүн. 

Бир караганда, баары кеп таануу абдан жөнөкөй көрүнөт: сиз техникалык система 

адекваттуу жооп берген сөз айкашын айтасыз. Чынды-гында мындай жөнөкөй идеянын 

артында эбегейсиз татаалдыктар жатат. 

Кеп чыгаруу.  Компьютерден информацияны сүйлөп чыгаруу – сөз киргизүүдөн 

кем эмес маанилүү маселе. Бул сүйлөө интерфейсинин экинчи бөлүгү, ансыз 

компьютер менен сүйлөшүү мүмкүн эмес. Мен алдын ала жазылган үн файлдарын 

ойнотпой, тексттик маалыматты үн чыгарып окууну билдирет. Башкача айтканда, 

алдын ала белгилүү болбогон кеп түрүндөгү маалыматты берүү, сүйлөө интерфейсинин 

технологиясын таануу. 

Чындыгында, текстти кепке синтездөөнүн урматында, монитордун жардамы 

менен бизде болгон сыяктуу, компьютерден адамга дагы бир маалымат берүү каналы 

ачылат. Албетте, чиймени үн менен жеткирүү кыйын болмок. Бирок, кээ бир 

учурларда, электрондук почтаны же издөө натыйжасын маалымат базасынан угуу 

абдан ыңгайлуу болмок, айрыкча, ошол учурда көз башка нерсе менен алек болсо. 

Кеңири таралган синтез системалары (чет тилдери). Бүгүнкү күндө эң кеңири 

таралган кеп синтези системалары, албетте, үн карталары менен жабдылган 

системалар. Эгерде сиздин компьютериңизде алардын бири менен жабдылган болсо, 

анда кептин синтези системасы орнотулган болушу мүмкүн - тилекке каршы, орусча 

эмес, англисче сүйлөө, тагыраагы, анын америкалык версиясы. Көпчүлүк оригиналдуу 

Sound Blaster үн карталары Creative Text-Assist менен келет жана FirsfByte's 

Monologue программасы көбүнчө башка өндүрүүчүлөрдүн үн карталары менен 

камтылган. 

TexAssist формант синтезаторунун эрежелерге ылайык ишке ашырылышы жана 

белгилүү америкалык фонетик Деннис Клатттын (тилекке каршы, эрте каза болгон) 

катышуусунда Digital Equipment Corporation тарабынан иштелип чыккан DECTalk 

системасына негизделген. DECTalk дагы эле америкалык англис тилинин кеп синтези 

үчүн сапат стандартынын бир түрү болуп саналат. Creative Technologies иштеп 

чыгуучуларга TextAssistти өз программаларында колдонууну сунуштайт. 

Колдоого алынган операциялык системалар - MS Windows жана Windows 95; 

Windows NT үчүн DECTalk системасынын версиясы бар. башында Digital Unix үчүн 

түзүлгөн. Associative Computing, Inc тарабынан жарыяланган TextAsslst жаңы версиясы. 

жана DECtalll жана Creative технологияларын колдонуу менен иштелип чыккан, ошол 

эле учурда англис, немис, испан жана француз тилдерин колдогон көп тилдүү синтез 

системасы. Бул биринчи кезекте тиешелүү лингвистикалык модулдарды колдонуу 

менен камсыз кылынат. көп тилдүү сүйлөө технологияларын колдоо боюнча таанылган 

лидер Lemout & Hausple Speech Products тарабынан иштелип чыккан. Жаңы версияда 
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камтылган сөздүк редактору, ошондой эле ар кандай режимдерде синтезаторду баскыч 

менен башкаруусу бар адистештирилген TextReader түзмөгү болот), текстти окуу. 

MS Windows алмашуу буферинен текстти окууга арналган Монолог программасы 

ProVoice системасын колдонот. ProVoice - бул TD-PSOLA варианты болгон кепти 

кысуу режимин оптималдуу тандоону жана үндөрдүн ортосундагы чек ара аймактарын 

сактоону колдонгон компиляциялык синтезатор. Америкалык жана британиялык 

англис, немис, француз, латын америкалык испан жана италиялык тилдер үчүн 

иштелип чыккан. Компиляция сегменттеринин инвентаризациясы - аралаш өлчөм: 

сегменттер - фонемалар же аллофондор. FirstByte ProVoice тутумун жана анын 

негизиндеги программалык продуктыларды процессордун убактысын аз сарптаган 

тиркемелер катары жайгаштырат. FirstByte ошондой эле телефония тиркемелеринде 

колдонуу үчүн PrimoVox артикуляциялык синтез тутумун сунуштайт. Иштеп 

чыгуучулар үчүн: Monologue Win32 Microsoft SAPI спецификациясын колдойт. 

Иштин техникалык-экономикалык негиздемеси. Жалпы узактык - алардын 

аткарылышынын параллелдүүлүгүн эске алуу менен бардык этаптардагы убакыттын 

суммасы. Эмгек акыны эсептөө эмгек интенсивдүүлүгүн сааттык нормага көбөйтүү 

жолу менен жүргүзүлөт. 

Долбоорлоочулардын эмгек акысына кеткен чыгымдар 1-таблицада келтирилген. 

Сааттык ставка айлык ставканы айдагы жумуш убактысынын санына бөлүү жолу 

менен эсептелет. 

орточо

орточо

саат
t

L
L   

саатL - жумушчулардын сааттык нормасы кайда; 
орточоL - орточо айлык эмгек акы;  

саатt  - айына орточо жумуш убактысынын саны; 

 саатtKt кункунорточо 168821  .
 

14-класстагы программист, инженер-электрон үчүн сааттык тариф = 43700 /168 = 

260 сом/саат болот. 

Ошентип, жогоруда аталган факторлордун бардыгын эске алуу менен 

катышуучулардын негизги эмгек акысын эсептөө үчүн таблица түзүлөт. 

Таблица 1 

Өнүгүү катышуучуларынын эмгек акысы 

Иштөөнүн этабы Аткаруучу 

Эмгек 

сыйымдуулу

гу, саат 

менен 

Саатык 

тариф 

ставкасы, 

сом 

Эмгек акы, 

сом 

Функционалдык 

схеманын иштөө 
Электронщик 40 26 10400 

Программаны 

камсыздоону иштөө 
Программист 65 26 16900 

Иштөөчүлөрдүн негизги эмгек акысы (НЭА) 27300 

 

1-таблицада негизги эмгек акы, б.а. чыгарууга чейинки этаптагы чыгымдардын 

суммасы 27300 сомду түзөт. 

Негизги эмгек акынын 10% өлчөмүндө кошумча эмгек акынын өлчөмүн 

эсептейбиз, биз: 

ЭАкошумча=0,1 27300=2730 сом 

Социалдык муктаждыктар үчүн чегерүү - негизги жана кошумча эмгек акынын 

суммасынан 26% 
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СОЦмуктаж=0,26 (27300+2730)=7807,8 сом 

Келгиле, кошумча чыгымды эсептеп көрөлү. Кошумча чыгымдардын ченеми 

иштеп чыгуучулардын негизги эмгек акысынын өлчөмүнөн 110дон 200%ке чейин. 

Кошумча чыгым 130% деп коѐлу. 

ЧЫГнаклад=1,3 27300=35490 сом 

Таблица 2  

Өндүрүштү техникалык жактан даярдоого кеткен чыгымдар 

Чыгым түрү Сумма, сом 

Негизги эмгек акысы (НЭА) 27300 

Кошумча эмгек акысы (КЭА) –негизги эмгек акысынан (НЭА)  

10% 
2730 

Социалдык керектөөлөргө чыгаруу -  НЭА+КЭА дан  26% 7807,8 

Накладык чыгашалар (Н) - Эмгек акынан !30% 35490 

Бардыгы (ЭА): 73327,8 

 

2-таблицадан керунуп тургандай, продукцияны техникалык жактан даярдоого кеткен 

чыгым 73327,8 сомду тузөт.                                       

 

    
                                                                                      

1-2- таблицалардын диаграммалары. 

 

Корутунду.  Макалада сөз үстүндө иштөөнүн натыйжасында кепти талдоо үчүн 

колдонулуп жаткан методдорду табуу максатында адабияттык кароо жүргүзүлдү. Кеп 

сигналдарынын өзгөчөлүктөрүн бөлүп алуучу түзүлүштөр үчүн да патенттик издөө 

жүргүзүлгөн. Убакыт доменинде сигналды иштетүүгө негизделген сүйлөө сигналдарын 

талдоо үчүн сунушталган методдун бүгүнкү күндө аналогу жок экени белгилүү болду. 

Сунуш кылынган методдун өзгөчөлүгү - кеп сигналынын моделин спектрдик 

анализдин методдорундагыдай кошумча формада эмес, мультипликативдик формада 

көрсөтүү. Бул сүйлөө сигналынын жалпы фазалык функциясын Фурье катарларына 

эмес, компоненттерге ажыратууда Тейлор катарларынын колдонулушун түшүндүрөт. 

Бул методдун мүнөздүү өзгөчөлүгү информациялык параметр катары сүйлөө 

сигналынын жыштыгынын өзгөрүү ылдамдыгын тандоо болуп саналат. Мурда бул кеп 

талдоо методдорунда жасалган эмес. Ошондой эле биринчи жолу кеп сигналынын 

конверти алынды жана анын спектралдык анализи жургузулду. 

Макалада аппараттын иштөөсүн компьютерде симуляциялоо жүргүзүлгөн. 

Алынган натыйжалар кепти таануу үчүн сүйлөө сигналдарынын алынган 

параметрлерин колдонуу мүмкүнчүлүгүн көрсөттү жана техникалык-экономикалык 

негиздеме жүргүзүлдү. 

 

 

 

1

2
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2

3
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