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РЕФЕРАТ 

Актуальність теми. Зараз систем розпізнавання мовлення набувають 

все більшої популярності та зустрічаються все частіше. Успішними 

прикладами використання технології розпізнавання мови в мобільних 

додатках є: введення адреси голосом в Яндекс.Навігатор, голосовий пошук 

Google Now. 

Крім мобільних пристроїв, технологія розпізнавання мови знаходить 

широке поширення в різноманітних сферах людської діяльності: 

● Телефонія: автоматизація обробки вхідних і вихідних дзвінків шляхом 

створення голосових систем самообслуговування зокрема для: 

отримання довідкової інформації та консультування, замовлення 

послуг, товарів, зміни параметрів чинних послуг, проведення 

опитувань, анкетування, збору інформації, інформування та будь-які 

інші сценарії; 

● Рішення "Розумний будинок": голосовий інтерфейс управління 

системами «Розумний будинок»; 

● Побутова техніка і роботи: голосовий інтерфейс електронних роботів; 

голосове керування побутовою технікою тощо; 

● Автомобілі: голосове управління в салоні автомобіля - наприклад, 

навігаційною системою; 

● Соціальні сервіси для людей з обмеженими можливостями; 

● Комплексні системи захисту інформації. Голосова аутентифікація. 

● Визначення емоційного забарвлення голосу диктора. 

Об’єктом дослідження є процес розпізнавання голосових сигналів. 

Предметом дослідження є методи та моделі розпізнавання голосових 

сигналів в умовах обмеженої обчислювальної потужності. 

Мета роботи: підвищення ефективності процесу розпізнавання 

голосових сигналів в умовах обмеженої обчислювальної потужності. 



Методи дослідження. В роботі використовуються методи 

математичного моделювання, методи оптимізації, методи системного 

аналізу, чисельні методи. 

Наукова новизна роботи полягає в наступному:  

1. Була модифікована модель генерації параметризованих еталонів 

голосових сигналів за рахунок проведення апроксимації схожих еталонів. 

2. Отримав подальший розвиток метод використання алгоритму 

динамічної трансформації часової шкали в системах розпізнавання 

голосових сигналів з обмеженим словником за рахунок використання 

розробленої моделі генерації параметризованих еталонів.  

Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, 

що:  

● запропонована модифікація алгоритму динамічної трансформації 

часової шкали;  

● розроблена модель для тестування запропонованого алгоритму ; 

● наведена порівняльна характеристика розробленого алгоритму та 

існуючих аналогів. 

Апробація роботи. Основні положення і результати роботи були 

представлені та обговорювались на:  

● науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна 

математика та комп’ютинг» ПМК-2018 (Київ, 21-13 березня 2018 р.) 

та опубліковані у збірнику "Наукові вісті НТУУ «КПІ»” № 20, 2018р; 

● міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих 

учених “Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті, 

економіці та праві” (Київ, 18-19 квітня 2018 р.) та опубліковані у 

збірнику тез конференції; 

● науково-практичній конференція студентів і аспірантів "Теоретичні 

та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем" (Київ, 29 

березня 2018 р.) та опубліковані у збірнику тез конференції. 



Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з 

вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. 

У вступі надано загальну характеристику роботи, виконано оцінку 

сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку 

досліджень, сформульовано мету і задачі досліджень, показано наукову 

новизну отриманих результатів і практичну цінність роботи, наведено 

відомості про апробацію результатів і їх впровадження. 

У першому розділі наведені теоретичні засади щодо розробки систем 

розпізнавання голосових сигналів та проаналізовані існуючі системи 

розпізнавання голосових сигналів. 

У другому розділі наведена модель процесу розпізнавання. 

Детальніше описані проблеми, що виникають під час розробки систем  

розпізнавання злитої мови.  

У третьому розділі наведена математична модель розробки систем 

розпізнавання голосових сигналів. Детальніше описані етапи роботи 

алгоритму динамічної трансформації часової шкали. 

У четвертому розділі описано хід експериментів та наведено 

результати експериментів. 

У висновках проаналізовано отримані результати роботи. 

У додатках наведено алгоритм алгоритму динамічної трансформації 

часової шкали, часові характеристики  роботи програмного модуля 

розпізнавання голосових сигналів та порівняльні діаграми ефективності 

отриманих результатів. 

Робота виконана на  80 аркушах, містить 4 додатки та посилання на 

список використаних літературних джерел з 40 найменувань. У роботі 

наведено 12 рисунків та 8 таблиць. 

Ключові слова: алгоритм динамічної трансформації часової шкали, 

розпізнавання голосових сигналів. 

 



ABSTRACT 

Theme urgency. Speech recognition systems are becoming increasingly 

popular and increasingly common. Successful examples of using speech 

recognition technology in mobile applications are: entering a voice address in 

Yandex.Navigator, Google Now voice search. 

In addition to mobile devices, speech recognition technology is widely used 

in various areas of human activity: 

● Telephony: automates the processing of incoming and outgoing calls by 

creating voice self-service systems in particular for: receiving background 

information and advice, ordering services, goods, changing the parameters 

of current services, conducting surveys, questionnaires, collecting 

information, informing and any other scenarios; 

● “Smart House” solutions: voice interface for intelligent home systems 

management; 

● Household appliances and work: voice interface of electronic robots; 

voice control of home appliances, etc .; 

● Cars: voice control in the car - for example, the navigation system; 

● Social services for people with disabilities; 

● Comprehensive information security systems. Voice authentication. 

● Determination of the emotional color of the speaker's voice. 

Object of research are systems and algorithms for voice recognition. 

Subject of research is a usage of dynamic time warping algorithm in 

speech recognition systems in the conditions of limited computing power 

Research objective: development and modification of the dynamic time 

warping algorithm for recognizing a limited vocabulary. 

Research methods. Methods of mathematical modeling, methods of 

optimization, methods of system analysis, numerical methods are used in this 

work. 

Scientific novelty of the work is as follows: 



1. Proposed the modification of the dynamic time warping algorithm, 

which is based on the approximation of similar standards, which allows to 

reduce the time of the algorithm without losing the accuracy of the recognition. 

2. An example of the practical use of the algorithm of the dynamic time 

warping in the systems of recognition of voice signals of a limited dictionary 

and comparison of the algorithm with existing analogues is given. 

Practical value obtained in the work is: 

 proposed modification of the algorithm of the dynamic time 

warping; 

 a model for testing the proposed algorithm is developed; 

  comparative characteristic of the developed algorithm and existing 

analogues is given. 

Approbation. The main positions and results of the work were presented 

and discussed at: 

● the 2nd scientific conference of masters and postgraduates "Applied 

Mathematics and Computing", PMK-2018 (Kyiv, March 21-13, 2018) and 

published in the collection "Scientific News of NTUU" KPI "" No. 12, 

2018; 

● international scientific and practical conference of students and young 

scientists "Information Technologies in the Socio-Cultural, Education, 

Economics and Law" (Kyiv, April 18-19, 2018) and published in the 

conference abstracts; 

● scientific and practical conference of students and postgraduates 

"Theoretical and Applied Aspects of Computer Systems Development" 

(Kiev, March 29, 2018) and published in the conference abstracts. 

Structure and content of the thesis. The master's thesis consists of an 

introduction, four chapters, conclusions and appendices. 



The introduction provides a general description of the work, evaluates the 

current state of the problem, substantiates the relevance of the research 

direction, formulates the purpose and objectives of the research, shows the 

scientific novelty of the results obtained and the practical value of the work, 

provides information about the approbation of the results and their 

implementation. 

In the first chapter the theoretical principles concerning the development of 

voice signal recognition systems are presented and the existing systems of voice 

signal recognition are analyzed. 

The second chapter presents the model of the recognition process. The 

problems that arise during the development of intelligent language recognition 

systems are described in more detail. 

The third chapter provides a mathematical model for the development of 

voice recognition systems. Details of the stages of the algorithm of the dynamic 

time table transformation are described. 

The fourth chapter describes the progress of the experiments and gives the 

results of the experiments. 

The conclusions are analyzed the results of work. 

The appendices provide algorithm for the dynamic time warping algorithm, 

time characteristics of the program module for recognition of voice signals and 

comparative diagrams of the effectiveness of the obtained results. 

The work is performed on 80 sheets, contains 4 attachments and a link to 

the list of used literary sources of 40 titles. The paper presents 12 figures and 8 

tables. 

  

Key words: dynamic time warping algorithm, voice recognition. 



РЕФЕРАТ 

Актуальность темы. Сейчас системы распознавания речи 

приобретают все большую популярность и встречаются все чаще. 

Успешными примерами использования технологии распознавания речи в 

мобильных приложениях являются: ввод адреса голосом в 

Яндекс.Навигатор, голосовой поиск Google Now. 

Кроме мобильных устройств, технология распознавания речи находит 

широкое распространение в различных сферах человеческой деятельности: 

● Телефония: автоматизация обработки входящих и исходящих 

звонков путем создания голосовых систем самообслуживания в 

частности для: получения справочной информации и 

консультирование, заказ услуг, товаров, изменения параметров 

действующих услуг, проведения опросов, анкетирования, сбора 

информации, информирование и любые другие сценарии; 

● Решение "Умный дом": голосовой интерфейс управления системами 

«Умный дом»; 

● Бытовая техника и работы: голосовой интерфейс электронных 

роботов голосовое управление бытовой техникой и т.д.; 

● Автомобили: голосовое управление в салоне автомобиля - например, 

навигационной системой; 

● Социальные сервисы для людей с ограниченными возможностями; 

● Комплексные системы защиты информации. Голосовая 

аутентификация. 

● Определение эмоциональной окраски голоса диктора. 

Объектом исследования являются системы и алгоритмы 

распознавания голосовых сигналов. 

Предметом исследования является алгоритм динамической 

трансформации временной шкалы в системах распознавания голосовых 

сигналов в условиях ограниченной вычислительной мощности. 



Цель работы: разработка и модификация алгоритма динамической 

трансформации временной шкалы для распознавания ограниченного 

словаря. 

Методы исследования. В работе используются методы 

математического моделирования, методы оптимизации, методы 

системного анализа, численные методы. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Предложена модификация алгоритма динамической трансформации 

временной шкалы, которая базируется на аппроксимации схожих эталонов, 

что позволяет уменьшить время работы алгоритма не теряя точности 

распознавания. 

2. Приведен пример практического использования алгоритма 

динамической трансформации временной шкалы в системах распознавания 

голосовых сигналов ограниченного словаря и сравнения алгоритма с 

существующими аналогами. 

Практическая ценность полученных в работе результатов 

заключается в том, что: 

 предложена модификация алгоритма динамической 

трансформации временной шкалы; 

 разработана модель для тестирования предложенного 

алгоритма; 

 приведена сравнительная характеристика разработанного 

алгоритма и существующих аналогов. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были 

представлены и обсуждались на: 

● II научной конференции магистрантов и аспирантов «Прикладная 

математика и компьютинг» ПМК-2018 (Киев, 21-13 марта 2018) и 

опубликованы в сборнике "Научные вести НТУУ «КПИ» № 12 2018; 



● международной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых "Информационные технологии в социокультурной 

сфере, образовании, экономике и праве" (Киев, 18-19 апреля 2018) и 

опубликованы в сборнике тезисов конференции; 

● научно-практической конференция студентов и аспирантов 

"Теоретические и прикладные аспекты разработки компьютерных 

систем" (Киев, 29 марта 2018) и опубликованы в сборнике тезисов 

конференции. 

Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, четырех глав, заключения и приложений. 

Во введении приведена общая характеристика работы, выполнена 

оценка современного состояния проблемы, обоснована актуальность 

направления исследований, сформулированы цели и задачи исследований, 

показано научную новизну полученных результатов и практическую 

ценность работы, приведены сведения об апробации результатов и их 

внедрение. 

В первом разделе приведены теоретические основы по разработке 

систем распознавания голосовых сигналов и проанализированы 

существующие системы распознавания голосовых сигналов. 

Во втором разделе приведена модель процесса распознавания. 

Подробнее описаны проблемы, возникающие при разработке систем 

распознавания слитной речи. 

В третьем разделе приведена математическая модель разработки 

систем распознавания голосовых сигналов. Подробнее описаны этапы 

работы алгоритма динамической трансформации временной шкалы. 

В четвертом разделе описан ход экспериментов и приведены 

результаты экспериментов. 

В выводах проанализированы полученные результаты работы. 



В приложениях приведены алгоритм алгоритма динамической 

трансформации временной шкалы, временные характеристики работы 

программного модуля распознавания голосовых сигналов и сравнительные 

диаграммы эффективности полученных результатов. 

Работа выполнена на 80 листах, содержит 4 приложения и ссылки на 

список использованных литературных источников из 40 наименований. В 

работе приведены 12 рисунков и 8 таблиц. 

Ключевые слова: алгоритм динамической трансформации временной 

шкалы, распознавание голосовых сигналов. 
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СПИСОК ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ 

Алгоритм динамічної трансформації часової шкали (англ. dynamic time 

warping, DTW) є одним з алгоритмів вимірювання подібності між двома 

тимчасовими послідовностями, які можуть різнитися за швидкістю. 

Апроксимація - науковий метод, що полягає в заміні одних об'єктів 

іншими, в якомусь сенсі близькими до вихідних, але більш простими. 

АРМ — автоматичне розпізнавання мовлення — процес перетворення 

мовленнєвого сигналу в текстовий потік. 

АЦП —  аналого-цифровий перетворювач — пристрій, що перетворює 

вхідний аналоговий сигнал в дискретний код (цифровий сигнал), який 

кількісно характеризує амплітуду вхідного сигналу. 

АЧХ —  амплітудно-частотна характеристика — залежність амплітуди 

вихідного сигналу пристрою або системи передачі, підсилення або 

обробки сигналу від частоти вхідного сигналу сталої амплітуди. 

Вагова функція - математична конструкція, яка використовується при 

проведенні підсумовування, інтегрування або усереднення з метою 

надання деяким елементам більшої ваги в результуючому значенні в 

порівнянні з іншими елементами. 

ВСШ — Відношення сигнал-шум (англ. Signal-to-noise ratio, SNR) — 

безрозмірна величина, що дорівнює відношенню потужності корисного 

сигналу до потужності шуму. 

Вікно - вагова функція, яка використовується для управління ефектами, 

зумовленими наявністю бічних пелюсток в спектральних оцінках 

(розтікання спектру). 

ІБД — інтерфейс безмовного доступу (англ. Silent speech interfaces, SSI) 

— системи обробки мови, що базуються на отриманні та обробці мовних 
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сигналів на ранній стадії артикулювання. 

ІКМ — імпульсно-кодова модуляція (англ. Pulse code modulation, PCM) — 

використовується для оцифрування аналогових сигналів. 

Розпізнавання голосових сигналів (розпізнавання мовлення) - процес 

перетворення мовного сигналу в цифрову інформацію (наприклад, 

текстові дані). 

Мел — одиниця висоти звуку, заснована на сприйнятті цього звуку 

людськими органами слуху. 

Мел-частотні кепстральні коефіцієнти (англ. Mel-frequency Cepstral 

Coefficients, MFCC) — це представлення параметризованого голосового 

сигналу, яке широко використовуються в системах автоматичного 

розпізнавання мовлення. 

МНК — метод найменших квадратів (англ. Ordinary Least Squares, OLS) 

— метод знаходження наближеного розв'язку надлишково-визначеної 

системи. 

ПММ —  прихована модель Маркова (англ. hidden Markov models, HMM) 

— це модель, що складається з N станів, в кожному з яких деяка система 

може приймати одне з M значень будь-якого параметра. 

Спектр — це розподіл значень фізичної величини (зазвичай енергії, 

частоти або маси). 

СЗШ —  Системи зниження шуму —  системи обробки сигналу, 

реалізовані у вигляді електронних схем або програмних алгоритмів, 

призначені для збільшення відношення сигнал-шум за рахунок 

надмірності або зниження розрядності або дозволу сигналу. 

ШНМ —  Штучна нейронна мережа — математична модель, а також її 

програмне або апаратне втілення, побудоване за принципом організації та 

функціонування біологічних нейронних мереж. 
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Шум — безладні коливання різної фізичної природи, що відрізняються 

складністю тимчасової і спектральної структури. 

ЦОС — Цифрова обробка сигналів ( англ. Digital signal processing, DSP) 

— способ обробки сигналів на основі чисельних методів з використанням 

цифрової обчислювальної техніки. 
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Вступ 

Перший пристрій для розпізнавання усної мови з'явився в 1952 році, 

він міг розпізнавати вимовлені людиною цифри. Комерційні програми з 

розпізнавання мовлення з'явилися на початку дев'яностих років. Зазвичай 

їх використовують люди, які через травми рук не в змозі набирати велику 

кількість тексту. Ці програми переводили голос користувача в текст, 

таким чином, розвантажуючи його руки. Надійність перекладу у таких 

програм була не дуже висока через обмеженість обчислювальних 

потужностей та недосконалість алгоритмів. 

Розпізнавання голосових сигналів є міждисциплінарним 

підрозділом обчислювальної лінгвістики, що розробляє методики та 

технології, які дозволяють перекладатимову на текст комп'ютерами. 

Процес розпізнавання головосих сигналів також також як "автоматичне 

розпізнавання мовлення", "розпізнавання комп'ютерної мови", або просто 

"мова до тексту".  

З плином часу, з’явилися нові алгоритми розпізнавання голосових 

сигналів розвивалися все швидше та зацікавленість даною темою 

зростала. Збільшення обчислювальних потужностей мобільних пристроїв 

та персональних комп’ютерів дозволяло створювати все більш точні 

програми для розпізнавання. Серед таких програм варто відзначити 

Microsoft Voice Command, яка дозволяє працювати з багатьма 

прикладними програмами за допомогою голосу. Наприклад, можна 

увімкнути відтворення музики, або створити новий документ. У 

комп'ютерах Apple Macintosh у налаштуваннях системи є вбудована 

функція Speech, що здатна аналізувати команди користувача при 

натисканні певної клавіші, або якщо команді користувача передує 

ключове слово. 
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Все більшої популярності застосування розпізнавання мови 

знаходить в різних сферах бізнесу, наприклад, лікар в поліклініці може 

промовляти діагнози, які тут же будуть внесені в електронну картку. Або 

інший приклад. Напевно кожен хоч раз у житті мріяв за допомогою голосу 

вимкнути світло або відкрити вікно. Останнім часом в телефонних 

інтерактивних додатках все частіше стали використовуватися системи 

автоматичного розпізнавання і синтезу мови. У цьому випадку 

спілкування з голосовим порталом стає більш природним, оскільки вибір 

в ньому може бути здійснений не тільки за допомогою тонового набору, 

але і за допомогою голосових команд. При цьому системи розпізнавання є 

незалежними від дикторів, тобто розпізнають голос будь-якої людини. 

Наступним кроком технологій розпізнавання мови можна вважати 

розвиток так званих Silent Speech Interfaces (SSI) (Інтерфейсів 

Безмовного/Артикуляторного Доступу). Ці системи обробки мовлення 

базуються на одержанні й обробці мовних сигналів на ранній стадії 

артикуляції. Цей етап розвитку розпізнавання мови викликаний двома 

істотними вадами сучасних систем розпізнавання: надмірна чутливість до 

шумів, а також необхідність чіткої і ясної вимови при звертанні до системи 

розпізнавання. Підхід, заснований на SSI, полягає в тому, щоби 

використовувати нові сенсори, що не піддаються впливу шумів, як 

доповнення до оброблених акустичних сигналів. 

Зараз систем розпізнавання мовлення набувають все більшої 

популярності та зустрічаються все частіше. Успішними прикладами 

використання технології розпізнавання мови в мобільних додатках є: 

введення адреси голосом в Яндекс.Навігатор, голосовий пошук Google 

Now. 

Крім мобільних пристроїв, технологія розпізнавання мови 

знаходить широке поширення в різних сферах бізнесу: 
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● Телефонія: автоматизація обробки вхідних і вихідних дзвінків шляхом 

створення голосових систем самообслуговування зокрема для: 

отримання довідкової інформації та консультування, замовлення 

послуг, товарів, зміни параметрів чинних послуг, проведення 

опитувань, анкетування, збору інформації, інформування та будь-які 

інші сценарії; 

● Рішення “Розумний будинок”: голосовий інтерфейс управління 

системами “Розумний будинок”; 

● Побутова техніка і роботи: голосовий інтерфейс електронних роботів; 

голосове керування побутовою технікою тощо; 

● Автомобілі: голосове управління в салоні автомобіля - наприклад, 

навігаційною системою; 

● Соціальні сервіси для людей з обмеженими можливостями; 

● Комплексні системи захисту інформації. Голосова аутентифікація. 

● Визначення емоційного забарвлення голосу диктора. 

Одним з перших алгоритмів, що успішно себе показали в задачах 

розпізнавання голосових сигналів був алгоритм динамічної трансформації 

часової шкали. Системи, що базуються на такому алгоритмі зводять 

задачу розпізнавання голосових сигналів до задачі порівняння вхідного 

голосового сигналу з завчасно підготовленими еталонами. Такий підхід 

має певний ряд недоліків, які роблять неможливим його використання в 

задачах розпізнавання великих словників, тому розвиток технологій 

розпізнавання голосових сигналів не завершився. [1] 

З плином часу з’являлися все більш потужні системи розпізнавання 

голосових сигналів. Такі технології як приховані марковські моделі та 

нейронні мережі стали наступним кроком в розвитку систем 

розпізнавання голосових сигналів, але і вони не позбавлені певних 

недоліків. В основному їх недоліки полягають у надмірному використанні 

обчислювальних потужностей.  
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Для більшості сучасних систем розпізнавання голосових сигналів 

доцільно застосовувати алгоритми, що засновані на використанні 

нейронних мереж, або прихованих марковських моделях, але існую ряд 

задач до яких застосувати такі потужні алгоритми неможливо через 

сильно обмежені обчислювальні здатності пристроїв. Одним з рішень цієї 

проблеми полягає в сильному обмеженні слів, що можуть бути 

розпізнаними та використанні алгоритму динамічної трансформації 

часової шкали.  
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1. Аналіз задачі розпізнавання голосових сигналів. Порівняльна 

характеристика існуючих алгоритмів та систем розпізнавання 

голосових сигналів. 

1.1. Аналіз задачі параметризації вхідного звукового сигналу та 

подальшого аналізу. 

Розпізнавання голосових сигналів - процес перетворення мовного 

сигналу в цифрову інформацію, наприклад текстові дані. Мовний сигнал - 

це звук, синтезований людським мовним апаратом. [2] 

Як відомо, звуковий сигнал в комп'ютерних технологіях може 

представлятися в вигляді деякого набору відліків його амплітуд, 

вироблених через певні проміжки часу (період дискретизації) і подаються 

деякою кількістю двійкових розрядів (розрядність вибірки). Такий формат 

зручний для зберігання звукового сигналу і його перетворення назад в 

безперервний сигнал. Однак, деякі операції обробки звукового сигналу в 

такому форматі буває не дуже зручно, або взагалі неможливо здійснювати. 

Це пов'язано з тим, що реально звуковий сигнал складається зі складових 

його частот з певною амплітудою і фазою. Таким чином, застосування 

таких операцій обробки звукового сигналу як "фільтр нижніх частот", 

"фільтр верхніх частот", або процес розпізнавання голосових сигналів, 

вимагає перетворення формату звукового сигналу у вигляд  відліків його 

частотного спектра. Після цього перетворення звуковий сигнал буде 

представлений у вигляді коефіцієнтів, відповідним амплітудам і фазами 

частот, складових цей сигнал. [3] 

Основними задачами при розпізнаванні голосових сигналів є: 

1) Параметризація вхідного сигналу - виділення придатних для аналізу 

параметрів з вхідного звукового сигналу. 

2) Аналіз параметризованого сигналу - пошук відповідності між вхідним 

голосовим сигналом та реальним вимовленим словом. 
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 Ці задачі являються основними як для існуючих, старих систем, так і 

для нових систем, що засновуються на використанні нейронних мереж. 
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1.1.1. Задача перетворення вхідного звукового сигналу у формат для 

подальшого аналізу 

Звук - фізичне явище, що являє собою поширення у вигляді пружних 

хвиль механічних коливань у твердій, рідкому або газоподібному 

середовищі. У вузькому сенсі під звуком мають на увазі ці коливання, що 

розглядаються в зв'язку з тим, як вони сприймаються органами чуття 

тварин і людини. Як і будь-яка хвиля, звук характеризується амплітудою, 

періодом та часом (Рис. 1.1). Звичайна людина здатна чути звукові 

коливання в діапазоні частот від 16-20 Гц до 15-20 кГц. Звук нижче 

діапазону чутності людини називають інфразвуком; вище: до 1 ГГц, - 

ультразвуком, від 1 ГГц і вище - гіперзвуком. Гучність звуку складним 

чином залежить від ефективного звукового тиску, частоти і форми 

коливань, а висота звуку - не тільки від частоти, а й від величини звукового 

тиску. [4] 

 

 

Рисунок 1.1 - Схематичне зображення звукової хвилі.  

 

Серед чутних звуків слід особливо виділити фонетичні, мовні звуки 

і фонеми (з яких складається усне мовлення) і музичні звуки (з яких 

складається музика). Музичні звуки містять не один, а кілька тонів, а іноді 

і шумові компоненти в широкому діапазоні частот. Надалі будуть 

розглядатися саме мовні звуки. 

У цифровій техніці звук представляється у цифровому вигляді. 

Цифровий звук - результат перетворення аналогового сигналу звукового 

діапазону в цифровий аудіоформат. Існує декілька методів перетворення 
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звукової хвилі у цифровий формат. Найпростіший метод перетворення, 

імпульсно-кодова модуляція (ІКМ), полягає в поданні послідовності 

миттєвих значень рівня сигналу, що вимірюється аналого-цифровим 

перетворювачем (АЦП) через рівні проміжки часу (Рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.2 - Порівняння аналогового сигналу та цифрового 

сигналу. 

 

 Але такий формат даних не є задовільним для розпізнання, адже 

цифровий звук все ще представлений накладанням хвиль одна на одну, 

нехай і в цифровому форматі (Рис. 1.3). 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Накладання сигналів, що утворюють звукову хвилю. 
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Основні поняття, які характеризують параметри мовлення людини, 

пов'язані з формою, розмірами, динамікою зміни мовотворчого тракту і 

описують емоційне стану людини, можна розділити на чотири групи 

об'єктивних ознак, що дозволяють розрізняти мовні зразки: спектрально-

часові, кепстральні, амплітудно-частотні та ознаки нелінійної динаміки. 

Спектральні ознаки: 

● середнє значення спектра мовного сигналу; 

● нормалізовані середні значення спектра; 

● відносний час перебування сигналу в смугах спектра; 

● нормалізований час перебування сигналу в смугах спектра; 

● медіанне значення спектра мови в смугах; 

● відносна потужність спектра мови в смугах; 

● нормалізовані величини варіації огинають спектру мови; 

Часові ознаки: 

● тривалість сегмента, фонеми; 

● висота сегмента; 

● коефіцієнт форми сегмента. 

Спектрально-часові ознаки характеризують мовний сигнал в його 

фізико-математичної суті виходячи з наявності компонентів трьох видів: 

● періодичних (тональних) ділянок звукової хвилі; 

● неперіодичних ділянок звукової хвилі (шумових, вибухових); 

● ділянок, що не містять мовних пауз. 

Спектрально-часові ознаки дозволяють відображати своєрідність 

форми тимчасового ряду і спектра голосових імпульсів у різних осіб і 

особливості фільтруючих функцій їх мовних трактів. Характеризують 

особливості мовного потоку, пов'язані з динамікою перебудови 

артикуляційних органів мові говорить, і є інтегральними 

характеристиками мовного потоку, що відображають своєрідність 

взаємозв'язку або синхронності руху артикуляційних органів мовця. 
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Кепстральні ознаки: 

● Мел-частотні кепстральні коефіцієнти; 

● Коефіцієнти лінійного передбачення з корекцією на нерівномірність 

чутливості людського вуха; 

● Коефіцієнти потужності частоти реєстрації; 

● Коефіцієнти спектра лінійного передбачення; 

● Коефіцієнти кепстра лінійного передбачення. 

Більшість сучасних автоматичних систем розпізнавання мови 

зосереджують зусилля на отриманні частотної характеристики мовного 

тракту людини, відкидаючи при цьому характеристики сигналу 

збудження. Це пояснено тим, що коефіцієнти першої моделі забезпечують 

кращу роздільність звуків.  [5] 
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Шум 

Однією з проблем при вирішенні задачі перетворення вхідної 

звукової хвилі у цифровий формат є ігнорування фонового шуму довкілля, 

або шуму від мікрофона. 

Шум - безладні коливання різної фізичної природи, що 

відрізняються складністю тимчасової і спектральної структури. Спочатку 

слово “шум” належало виключно до звукових коливань, проте в сучасній 

науці воно поширилося і на інші види коливань (радіо-, електричні). [6] 

Шуми можна класифікувати: 

1. За спектром: 

a. стаціонарні шуми; 

b. нестаціонарні шуми. 

2. За характером спектру: 

a. широкосмуговий шум з безперервним спектром шириною більше однієї 

октави; 

b. тональний шум, в спектрі якого є виражені тони. Вираженим тон 

вважається, якщо одна із третинно-октавних смуг частот перевищує інші 

не менш, ніж на 10 дБ. 

3. За частотою: 

a. низькочастотний (<300 Гц); 

b. середньочастотний (300-800 Гц); 

c. високочастотний (>800 Гц). 

4. За часовими характеристиками: 

a. постійний; 

b. непостійний, який, в свою чергу, ділиться на коливний, переривчастий і 

імпульсний. 

5. За природою виникнення: 

a. механічний; 

b. аеродинамічний; 
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c. гідравлічний; 

d. електромагнітний. 

 Відношення сигнал-шум (ВСШ; англ. Signal-to-noise ratio, скор. SNR) 

- безрозмірна величина, що дорівнює відношенню потужності корисного 

сигналу до потужності шуму. Можна описати формулою: 

, де P - середня потужність, а A - 

середньоквадратичне значення амплітуди. Обидва сигнали вимірюються в 

смузі пропускання системи. 

Зазвичай відношення сигнал-шум виражається в децибелах (дБ). 

Чим більше це відношення, тим менше шум впливає на характеристики 

системи. 

 

 

Основні причини високого рівня шуму в сигнальних системах: 

● неузгоджені лінії передачі сигналу, 

● тепловий шум і дробовий шум в компонентах системи, 

● недостатня розрядність АЦП, 

● резонансні явища, 

● паразитні зв'язки (паразитна ємність), 

● самозбудження системи, 

● нелінійність передавальних характеристик. 

 

Шум квантування - помилки, що виникають при квантуванні 

сигналу. Залежно від типу аналого-цифрового перетворення можуть 

виникати через округлення (до певного розряду) сигналу або усічення 

(відкидання молодших розрядів) сигналу (Рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 - Помилка квантування (синя лінія) синусоїдального 

сигналу (червона лінія). Квантований сигнал - зелена лінія. 

 

Шум квантування можна уявити як адитивний дискретний сигнал 

e(nT), що враховує помилки квантування. Якщо d(nT) - вхідний сигнал 

квантувача, а F[] - його передавальна функція, то маємо наступну лінійну 

модель шуму квантування: 

 

Лінійна модель використовується для аналітичного дослідження 

властивостей шуму квантування. 

Зниження шуму - процес усунення шумів з корисного сигналу з 

метою підвищення його якості або для зменшення рівня помилок у 

каналах передачі і системах зберігання цифрових даних. Методи зниження 

шуму концептуально дуже схожі незалежно від оброблюваного сигналу, 

проте попереднє знання характеристик сигналу, що передається може 

значно вплинути на реалізацію цих методів в залежності від типу сигналу. 

Системи зниження шуму (СЗШ) - системи обробки сигналу, 

реалізовані у вигляді електронних схем або програмних алгоритмів, 

призначені для збільшення ВСШ за рахунок надмірності або зниження 

розрядності або дозволу сигналу. Також для позначення СЗШ часто 

застосовується термін «шумознижувач». 
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Системи шумозниження широко використовуються як для обробки 

звукового (аудіо) сигналу, так і для відео (фото) сигналу. Більшість СЗШ 

поділяються на два типи: 

1. Фільтрація. СЗШ обробляє сигнал при прийомі (відтворенні), або запису 

(передачі) намагаючись очистити корисний сигнал від шуму.  

2. Системи, що модифікують сигнал для передачі по шумним каналам (або 

для запису сигналу на носій), з наступним оберненим перетворенням на 

приймальній стороні (при відтворенні).  

В системах розпізнавання голосових сигналів найчастіше 

використовується перший тип СЗШ. [7] 

 В даній роботі часто буде вживатися термін “великий словник”, або 

“обмежений словник”. Залежно від контексту числове представлення 

даних термінів може змінюватися. На приклад, якщо будувати систему 

розпізнавання голосових сигналів орієнтуючись на обчислювальні 

потужності сучасних персональних комп’ютерів, то числове 

представлення терміну “великий словник” може становити кількість слів 

всіх сучасних популярних мов.  На противагу, якщо брати в якості 

орієнтиру потужності будь-якого побутового пристрою, числове 

представлення терміну “великий словник” може становити 100 слів. 
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1.1.2. Задача аналізу параметризованого звукового сигналу 

Після перетворення вхідного звукового сигналу, отримаємо набір 

параметрів, тобто числове представлення окремого фрейму. Тепер постає 

задача безпосереднього розпізнавання вхідного сигналу. Іншими словами, 

постає задача перетворення набору цифрових коефіцієнтів у слово. 

Залежно від задачі системи розпізнавання та алгоритму, що 

використовується, задача перетворення цифрового сигналу може 

змінитися на задачу порівняння вхідного сигналу з деяким, вже існуючим, 

еталоном. [8] 

На стан вхідного сигналу впливають такі характеристики, як 

швидкість мовлення, гучність, наявність шумів, тембр голосу диктора, 

чіткість вимови слів. Тобто одне слово може характеризуватися  великою 

кількістю різних сигналів. Це накладає велику кількість обмежень на 

використання алгоритмів для розпізнавання, адже при обробці голосових 

сигналів необхідно враховувати їх сильну мінливість.  

Отже, алгоритми, що базуються на порівнянні з еталоном придатні 

для використання тільки при сильно обмеженому словника. У свою чергу, 

алгоритми, що базуються на перетворенні є складними у реалізації, часто 

потребують великих обчислювальних можливостей та не гарантують 

ідеальну точність розпізнавання. [9] 

Підхід, що базується на порівнянні вхідного сигналу з еталонами 

був першим, який досить успішно вирішував задачу розпізнавання 

голосових сигналів. Але з розвитком технологій розпізнавання з’являлися 

нові алгоритми, які використовували інші підходи до процесу 

розпізнавання і не потребували еталонів для свого функціонування. 

Наступним успішним алгоритмом, що використовувався для вирішення 

задач розпізнавання голосових сигналів став алгоритм, що використовує 

приховані марковські моделі, які базуються на описі стохастичних 

процесів та статистичних законах. В наш час найбільш популярні системи 
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розпізнавання використовують нейронні мережі, адаптовані до задач 

розпізнавання голосових сигналів. [10] 
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1.2. Порівняльна характеристика існуючих алгоритмів та 

систем розпізнавання голосових сигналів 

Технології та алгоритми розпізнавання можуть сильно різнитися 

залежно від поставленої задачі. 

Системи розпізнавання мови можна класифікувати: 

1) за розміром словника (обмежений набір слів, словник великого 

розміру); 

2) за ознакою залежності від диктора (дикторозалежні і 

дикторонезалежної системи); 

3) за типом мовлення (злита або роздільна мова); 

4) за призначенням (системи диктування, командні системи); 

5) за типом структурної одиниці (фрази, слова, фонеми, діфони, алофони); 

6) за принципом виділення структурних одиниць (розпізнавання за 

шаблоном, виділення лексичних елементів). 

 Існує певна кількість алгоритмів і методів для розпізнавання 

параметризованого звукового сигналу. [11] Залежно від основного 

призначення системи розпізнавання доцільно використовувати той, чи 

інший алгоритм. Найпопулярнішими методами для розпізнавання є: 

● використання алгоритму динамічної трансформації часової шкали; 

● використання прихованих марковських моделей; 

● використання нейронних мереж; 

● дискримінантний аналіз, заснований на дискримінації Байєса. 

 

Алгоритм динамічної трансформації часової шкали 

Алгоритм динамічної трансформації часової шкали (DTW - dynamic 

time warping) є одним з алгоритмів вимірювання подібності між двома 

тимчасовими послідовностями, які можуть різнитися за швидкістю. 

Наприклад, подібність ходьби може бути виявлена за допомогою DTW, 

навіть якщо одна людина йшла швидше, ніж інша, або якщо під час 
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спостереження відбувалися прискорення та сповільнення. Загалом, DTW 

- це метод, який обчислює оптимальну відповідність між двома даними 

послідовностями (наприклад, часовими рядками) з певними 

обмеженнями. DTW використовується щоб визначити міру подібності 

послідовностей, які "деформовані" нелінійно в вимірі часу, незалежно від 

певних нелінійних варіацій у вимірі часу. Цей метод вирівнювання 

послідовностей часто використовується для класифікації часових рядів. 

[12] 

На додаток до міри подібності між двома послідовностями, можна 

відслідкувати так званий "шлях деформації", деформуючи відповідно до 

цього шляху, два сигнали можуть бути вирівняні за часом. Сигнал з 

оригінальним набором точок X (оригінал), Y (оригінал) перетворюється в 

X (деформований), Y (оригінал). Це знаходить застосування в генетичній 

послідовності та аудіо синхронізації. У суміжній техніці послідовності 

різної швидкості можуть бути усереднені за допомогою цієї техніки. 

DTW має кілька слабких сторін. По-перше, складність O(n^2) не 

дозволяє його використання для аналізу великої кількості даних. 

Алгоритм погано працює при наявності шумів в сигналі, адже він немає 

ніяких вбудованих засобів для протидії шуму. Проте, DTW залишається 

простим в реалізації алгоритмом, відкритим до модифікацій. Алгоритм 

найчастіше використовується в додатках, яким потрібна просте 

розпізнавання слів: телефони, автомобільні комп'ютери, системи безпеки 

і подібних. [13] 

 

Нейронні мережі 

Штучна нейронна мережа (ШНМ) - математична модель, а також її 

програмне або апаратне втілення, побудоване за принципом організації та 

функціонування біологічних нейронних мереж - мереж нервових клітин 

живого організму. [14] 
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ШНМ являє собою систему з'єднаних і взаємодіючих між собою 

простих процесорів (штучних нейронів). Кожний процесор подібної 

мережі має справу тільки з сигналами, які він періодично отримує, і 

сигналами, які він періодично надсилає іншим процесорам. І, тим не 

менше, об'єднані в достатньо велику мережу з керованою взаємодією, такі 

по окремо взяті прості процесори разом здатні виконати досить складні 

завдання. 

Нейронні мережі не програмуються у звичайному сенсі цього слова, 

вони навчаються. Можливість навчання - одна з головних переваг 

нейронних мереж перед традиційними алгоритмами. Технічне навчання 

полягає в наведенні коефіцієнтів зв'язку між нейронами. У процесі 

навчання нейронна мережа здатна виявляти складні залежності між 

вхідними даними та вихідними. Це означає, що в разі успішного навчання 

мережа зможе повернути правильний результат на підставі даних, які були 

відсутні в початковій вибірці, а також неповних, або частково 

викривлених даних. [15] 

 

Приховані Марковські Моделі 

Прихованою Марковською моделлю (ПММ) називають модель, що 

складається з N станів, в кожному з яких деяка система може приймати 

одне з M значень будь-якого параметра. Ймовірності переходів між 

станами задається матрицею ймовірностей A = {aij}, де aij - ймовірність 

переходу з i-го в j-ий стан. Ймовірності випадання кожного з M значень 

параметра в кожному з N станів задається вектором B = {bj(k)}, де bj(k) - 

ймовірність випадання k-го значення параметра в j-му стані. Імовірність 

настання початкового стану задається вектором π = {πi}, де πi - 

ймовірність того, що в початковий момент система опиниться в i-му стані. 

Таким чином, прихованою марковською моделлю називається трійка λ = 
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{A, B, π}. Використання прихованих марковських моделей для 

розпізнавання мови засноване на двох наближеннях: 

1) Може бути розбита на фрагменти, що відповідають станам в ПММ, 

параметри мови в межах кожного фрагменту вважаються постійними. 

2) Імовірність кожного фрагмента залежить тільки від поточного стану 

системи і не залежить від попередніх станів. [16] 

Модель називається «прихованою», оскільки нас, як правило, не 

цікавить конкретна послідовність станів, в якій перебуває система. Ми або 

подаємо на вхід системи послідовності типу O = {o1, o2, ... o?} - де кожне 

oi - значення параметра (одне з M), прийняте в i-й момент часу, а на виході 

очікуємо модель ? = {A, B, ?} з максимальною вірогідністю генеруючу 

таку послідовність, - або навпаки подаємо на вхід параметри моделі і 

генеруємо послідовність, продовжує її. І в тому, і в іншому випадку 

система виступає як "чорний ящик", в якому приховані дійсні стани 

системи. 

Можна виділити наступні переваги використання прихованих 

Марковських моделей при використанні в задачі розпізнавання мови: 

● HMM мають просту математичну структуру. 

● Структура HMM дозволяє моделювати складний ланцюжок спостережень. 

● Параметри моделі можуть бути автоматично обрані таким чином, щоб 

описати наявний набір даних для навчання. 

У системах розпізнавання мови приховані Марковські моделі 

зазвичай застосовуються для подання фонем, або цілих слів. Кожний 

прихований стан представляє частину фонеми або слова. У кожен момент 

часу стан, в якому знаходиться система, може бути змінений відповідним 

набором перехідних ймовірностей, пов'язаних з даними станом. [17] 
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Дискримінація Байєса 

 В системах розпізнавання голосових сигналів, дискримінація Байєса 

використовується разом з нейронними мережами, для більш якісного 

навчання. [18] 

В байєсівських підходах всі змінні, введені, коли Моделі 

параметризовані, такі як параметри моделі та приховані змінні 

розглядаються як імовірнісні змінні, а їхні апостеріорні розподіли 

отримуються на основі правила Байєса. Різниця між підходами Байєса та 

стандартного підходу найбільшої схожості (англ. ML - Most Liked) є в 

тому, що ціль оцінки є функцією розподілу в Байєсівському підході, тоді 

як в ML підході ціль - це значення параметра. Виходячи з цієї оцінки 

апостеріорних розподілів, байєсівський підхід, як правило, може досягти 

більшої надійності конструкції моделі та класифікації, ніж підхід ML. По 

суті, байєсівський підхід має три наступні переваги: 

● ефективне використання попередніх знань через попередній розподіл; 

● вибір моделі, що одержує модельну структуру з найвищою 

ймовірністю заднього розподілу моделі структури; 

● надійна класифікація завдяки зменшенню впливу параметрів моделі. 
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1.3. Задача розпізнавання голосових сигналів за допомогою 

алгоритму динамічної трансформації часової шкали 

Часові ряди - широко поширене представлення даних, зустрічається, 

фактично, в будь-якої наукової області, і порівняння двох послідовностей 

є стандартною задачею. Для обчислення відхилення буває досить простого 

вимірювання відстані між компонентами двох послідовностей (евклідова 

відстань). Однак часто дві послідовності мають приблизно однакові 

загальні форми, але ці форми не вирівняні по осі X. Щоб визначити подобу 

між такими послідовностями, ми повинні «деформувати» вісь часу однієї 

(або обох) послідовностей, щоб досягти кращого вирівнювання. [19] 

Вимірювання відстані між двома часовими рядами потрібно для 

того, щоб визначити їх подібність і класифікацію. Таким ефективним 

видом виміру є Евклідова метрика. Для двох часових послідовностей це 

просто сума квадратів відстаней від кожної n-ої точки однієї послідовності 

до n-ої точки іншої послідовності. Однак використання Евклідової 

відстані має істотний недолік: якщо два часових ряди однакові, але один з 

них незначно зміщений у часі (уздовж осі часу), то Евклідова метрика 

може порахувати, що ряди відрізняються один від одного. DTW-алгоритм 

був введений для того, щоб подолати цей недолік і надати точне 

вимірювання відстані між рядами, не звертаючи увагу як на глобальні, так 

і на локальні зрушення на часовій шкалі. 

DTW застосовується до часових послідовностей відео, аудіо та 

графічних даних - дійсно, всі дані, які можуть бути перетворені в лінійну 

послідовність, можуть бути проаналізовані за допомогою DTW. Відома 

програма - це автоматичне розпізнавання мовлення, щоб справитися з 

різними швидкістю мовлення. Інші програми включають розпізнавання 

динаміків та розпізнавання онлайн-підписів. Також бачимо, що він може 

бути використаний у частинці, що відповідає застосуванню. [20] 
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Для задач розпізнавання голосових сигналів, DTW 

використовується для порівняння вхідного сигналу з вже існуючим 

еталоном. Тобто для функціонування алгоритму необхідно зберігати 

певну кількість еталонів. Як правило, еталони зберігаються у вигляді 

набору коефіцієнтів, тому і вхідну послідовність необхідно певним чином 

обробити та виділити необхідні коефіцієнти. В якості набору коефіцієнтів 

часто використовуються мел-частотні кепстральні коефіцієнти. 
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Висновки до розділу 1 

 Існує досить велика кількість методів та алгоритмів розпізнавання 

голосових сигналів. Всі вони мають свої переваги та недоліки. 

Використання того чи іншого алгоритму сильно залежить від напряму 

використання системи розпізнавання, наявних ресурсів, розміру словника, 

залежності від диктора. 

 Нейронні мережі виграють у інших алгоритмів, якщо стоїть задача 

розпізнавання великого словника. Швидкодія і точність правильно 

побудованих нейронних мереж дозволяє будувати на їх основі складні, 

комплексні системи розпізнавання. Недоліком нейронних мереж є їх 

складність у реалізації та необхідність в навчанні, а для невеликих 

словників нейронні мережі можуть навіть програвати алгоритму 

динамічної трансформації часової шкали. Отже, нейронні мережі доцільно 

використовувати для розпізнавання великих словників. 

 Алгоритм динамічної трансформації часової шкали заснований на 

порівнянні вхідного звукового сигналу з еталонами. Недоліком алгоритму 

є те, що при збільшенні словника, кількість еталонів, необхідних для 

точного розпізнавання суттєво збільшується. Складність не 

модифікованого алгоритму динамічної трансформації часової шкали 

становить O(n^2), тому такий алгоритму доцільно використовувати тільки 

в невеликих системах розпізнавання з обмеженим словником. З плюсів 

даного алгоритму можна виділити невелику складність реалізації та 

придатність до модифікацій. 

 Велика кількість наявних систем розпізнавання використовують 

приховані марковські моделі в якості основного методу розпізнавання 

через те, що внутрішня структура прихованих марковських моделей 

сильно подібна до апарату розпізнавання мови людино. Але, використання 

нейронних мереж вважається більш перспективним та часові 

характеристики систем, побудованих з використанням нейронних мереж 
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найчастіше кращі ніж систем побудованих на основі прихованих 

марковських моделей. Тим не менш, приховані марковські моделі 

набагато краще підходять для побудови складних систем розпізнавання 

ніж алгоритм динамічної трансформації часової шкали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

2. Моделювання процесу розпізнавання з використанням алгоритму 

динамічної трансформації часової шкали 

 Систему розпізнавання, що базується на використанні алгоритму 

динамічної трансформації часової шкали можна зобразити схематично 

(Рис. 2.1).  

 

Рисунок 2.1 - схема системи розпізнавання, що базується на використанні 

алгоритму динамічної трансформації часової шкали 

 

Система складається з трьох модулів: 

1) Модуль обробки вхідного сигналу. 

2) Модуль отримання еталонів. 

3) Модуль порівняння еталонів з обробленим вхідним сигналом. 
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2.1 Модуль обробки вхідного сигналу 

 Для роботи блоку обробки вхідного сигналу, до нього необхідно 

включити мінімум три етапи: 

1) поділ сигналу на фрейми; 

2) виділення амплітудно-частотної характеристики кожного фрейму; 

3) виділення мел-частотних кепстральних коефіцієнтів для кожного фрейму. 

 При використанні іншого алгоритму розпізнавання, схема системи 

може відрізнятися. На приклад при використанні нейронних мереж блок 

еталонів відсутній. Але блок обробки вхідного сигналу присутній в тому, 

чи іншому вигляді. 
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2.1.1 Модуль поділу сигналу на фрейми 

Фрейми є найбільш придатною одиницею аналізу даних, ніж 

конкретні значення сигналу, оскільки аналізувати хвилі набагато зручніше 

на деякому проміжку, ніж в конкретних точках. Розташування фреймів не 

один за одним, а з перекриттям дозволяє вирівняти результати аналізу 

фреймів (Рис 2.2). [21] 

 

Рисунок 2.2 - Перекриття фреймів. 

Ступінь перекриття залежить від довжини фрейму і визначається 

дослідним шляхом. 

Першим завданням, яке доводиться вирішувати при розпізнаванні 

мови, є розбиття мови на окремі слова. Припустимо, що в нашому випадку 

мова містить в собі деякі паузи (проміжки тиші), які можна вважати 

"роздільниками" слів. У такому випадку нам потрібно знайти деяке 

значення, поріг - значення вище якого є словом, нижче - тишею. Для цього 

існує декілька методів: 

1. задати константою - спрацює, якщо вихідний сигнал завжди генерується 

при одних і тих же умовах, одним і тим же способом; 

2. кластеризувати значення сигналу, явно виділив безліч значень 

відповідних тиші - спрацює тільки якщо тиша займає значну частину 

вихідного сигналу; 

3. проаналізувати ентропію; 
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Найбільш універсальним методом для виділення проміжків 

мовлення і тиші є аналіз ентропії сигналу. Ентропія - це міра безладу, міра 

невизначеності будь-якого досвіду. У нашому випадку ентропія означає 

те, як сильно "коливається" наш сигнал в рамках заданого фрейма. [22] 

Ентропію можна розрахувати за формулою: 

 

Після отримання значення ентропії фрейму, необхідно знайти 

значення з яким буде порівнюватися значення ентропії. Для цього існує 

декілька підходів: 

1. визначення середнього значення ентропії всіх фреймів; 

2. задати константою. 
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2.1.2 Модуль отримання амплітудно частотної характеристики 

 Для отримання амплітудно-частотної характеристики вхідного 

голосового сигналу використовується дискретне перетворення Фур’є, а 

частіше його модифікація - алгоритм швидкого перетворення Фур’є.  

 Перетворення Фур’є оперує не дійсними числами, а комплексними. 

Характеристикою комплексного числа є два значення - модуль та 

аргумент. Зручніше за все представити комплексні числа у вигляді модуля 

і аргументу і намалювати їх як два окремих графіка. Графік аргументу 

комплексного значення часто називають "фазовим спектром", а графік 

модуля - "амплітудним спектром" (Рис. 2.3). [23] 

 

Рисунок 2.3 - Фазовий та амплітудний спектр сигналу. 

 

Амплітудний спектр є більш придатним для аналізу, тому фазову 

частину спектра нерідко пропускають. 
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Замість звичайного модуля комплексного значення часто малюють 

його десятковий логарифм помножений на 10. В результаті виходить 

графік, значення на якому відображаються в децибелах (Рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 - Приклад звичайного амплітудного спектра та 

логарифмованого амплітудного спектру. 

 

Хоча всі вищенаведені графіки спектрів були намальовані для 

деяких обмежених діапазонів значень, всі ці графіки насправді 

продовжуються в плюс і мінус нескінченність. На графіках просто 

зображується деяка "найбільш змістовна" частина графіка, яка зазвичай 

дзеркально відображується для від'ємних значень параметра і часто 

періодично повторюється з деяким кроком, якщо розглядати сигнал в 

більшому масштабі. 

Існує кілька різних способів визначення перетворення Фур'є, що 

відрізняються невеликими деталями (різними нормування). На приклад 

визначення спектру в термінах кутової частоти (радіанів в секунду), або в 

термінах звичайної частоти (Гц). В даній роботі будуть використовуватися 

герци для нормування спектру. Пряме і обернене перетворення Фур'є в 

цьому випадку визначаються формулами зліва, а деякі властивості цього 

перетворення які нам знадобляться - списком з семи пунктів праворуч (Рис 

2.5). 
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Рисунок 2.5 - Властивості перетворення Фур’є. 

 

1) Лінійність. Якщо ми беремо якусь лінійну комбінацію функцій, то 

перетворення Фур'є цієї комбінації буде такою ж лінійною комбінацією 

образів Фур'є цих функцій. Це властивість дозволяє зводити складні 

функції і їх фур'є-образи до більш простих. Наприклад, фур'є-образ 

синусоїдальної функції з частотою f і амплітудою a є комбінацією з двох 

дельта-функцій розташованих в точках f і -f і з коефіцієнтом a/2. 

2) Незалежність амплітудного спектра від зсуву сигналу за часом. Якщо ми 

посунемо функцію вліво або вправо по осі x, то зміниться лише її фазовий 

спектр. 

3) Розтягнення/стиснення вихідної функції по вісі часу пропорційно 

стискає/розтягує її фур'є-образ за шкалою частот. Зокрема, спектр сигналу 

кінцевої тривалості завжди нескінченно широкий і навпаки, спектр 

кінцевої ширини завжди відповідає сигналу необмеженої тривалості. 

4) Дозволяє звести згортку функцій до поточкового перемножування їх 

фур'є-образів. 
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5) Дозволяє звести згортку набору фур'є-образів до поточкове 

перемножування функцій. 

6) Cиметрія фур'є-образів. Зокрема, з цієї властивості випливає що 

амплітудний спектр фур'є-образа дійсної функції (тобто будь-якого 

"реального" сигналу) завжди є парною функцією, а фазовий спектр (якщо 

його привести до діапазону -pi ... pi) - непарною. Саме з цієї причини на 

графіках спектрів практично ніколи не малюють негативну частину 

спектру - для дійсних сигналів вона не дає ніякої нової інформації. 

7) Перетворення Фур'є зберігає "енергію" сигналу. Воно може бути 

застосовано тільки для сигналів кінцевої тривалості, енергія яких 

скінченна, і говорить про те, що спектр подібних сигналів на 

нескінченності швидко наближається до нуля. Саме в силу цієї властивості 

на графіках спектрів як правило зображують тільки "основну" частина 

сигналу, що несе в собі найбільшу частку енергії. [24] 

 Базуючись на цих властивостями, розглянемо математику 

оцифровування сигналу, що дозволяє перевести безперервний сигнал в 

послідовність цифр. Для цього нам знадобиться взяти функцію, відому як 

"гребінка Дірака" (Рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.6 - Гребінка Дірака. 

 

Гребінка Дірака - це періодична послідовність дельта-функцій з 

одиничним коефіцієнтом, що починається з нуля і йде з кроком T.  
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де a - інтервал між сусідніми 

сингулярними точками. Це найпростіша модель, в якій виникає зонна 

структура спектра. 

Для оцифровування сигналів, T вибирають по можливості малим 

числом, 0<T<<1. Фур'є-образ цієї функції - теж гребінка Дірака, тільки з 

набагато більшим кроком 1/T і дещо меншим коефіцієнтом (1/T). З 

математичної точки зору, дискретизація сигналу за часом - це просто 

поточкове множення вихідного сигналу на гребінку Дірака. Значення 1/T 

при цьому називають частотою дискретизації. 

Замість безперервної функції після подібного перемноження 

виходить послідовність дельта-імпульсів певної висоти (Рис. 2.7). При 

цьому відповідно до властивості 5 перетворення Фур'є, спектр отриманого 

дискретного сигналу є згортка вихідного спектра з відповідною гребінкою 

Дірака. Виходячи з властивостей згортки, спектр вихідного сигналу при 

цьому як би "копіюється" нескінченне число разів уздовж осі частот з 

кроком 1 / T, а потім підсумовується. 

 

Рисунок 2.7 - Приклад використання гребінки Дірака. 

 

Вікно - вагова функція, яка використовується для управління 

ефектами, зумовленими наявністю бічних пелюсток в спектральних 

оцінках (розтікання спектру). Наявний кінцевий запис даних або наявну 

кінцеву кореляційну послідовність зручно розглядати як деяку частину 
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відповідної нескінченної послідовності, що видно через вікно, яке 

застосовується. [25] 

У більшості задач цифрової обробки немає можливості 

досліджувати сигнал на нескінченному інтервалі. Немає можливості 

дізнатися, який був сигнал до включення пристрою і який він буде в 

майбутньому. Також обмеження інтервалу дослідження може бути 

обумовлено тим, що досліджуваний сигнал не є стаціонарним. 

Обмеження інтервалу аналізу рівносильно добутку вихідного 

сигналу та віконної функції. Таким чином, результатом віконного 

перетворення Фур'є є не спектр вихідного сигналу, а спектр добутку 

сигналу і віконної функції. Спектр, отриманий за допомогою віконного 

перетворення Фур'є, є оцінкою спектру вихідного сигналу і принципово 

допускає спотворення. 

Спотворення, що вносяться застосуванням вікон, визначаються 

розміром вікна і його формою. Виділяють дві основні властивості 

частотних характеристик вікон: ширина головної пелюстки і 

максимальний рівень бічних пелюсток. Застосування вікон, відмінних від 

прямокутного, обумовлено бажанням зменшити вплив бічних пелюсток за 

рахунок збільшення ширини головного. 
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2.1.3 Модуль отримання мел-частотних кепстральних коефіцієнтів 

Мел - одиниця висоти звуку, заснована на сприйнятті цього звуку 

людськими органами слуху. Як відомо, амплітудно-частотна 

характеристика сприйняття звуку людськими органами чуття навіть 

віддалено не нагадує пряму, а амплітуда - не точна міра гучності звуку. 

Тому, і ввели емпірично вибрані одиниці гучності, наприклад, фон (рис. 

2.8). 

 

Рисунок 2.8 - Графік залежності рівня звукового тиску від частоти. 

Аналогічно, висота звуку, що сприймається людським слухом 

залежить не лінійно від його частоти (Рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 - Графік залежності висоти звуку в мелах залежно від 

частоти коливань 

Така залежність не гарантує велику точність, але описується 

простою формулою (1). Такої точності достатньо для побудови системи 

розпізнавання голосових сигналів. 

 

Подібні одиниці виміру часто використовують при вирішенні задач 

розпізнавання, оскільки вони дозволяють наблизитися до механізмів 

людського сприйняття, яке поки що лідирує серед відомих систем 

розпізнавання мови. [26] 

Відповідно до теорії утворення мови, вона являє собою акустичну 

хвилю, яка випромінюється системою органів: легкими, бронхами і 

трахеєю, а потім перетворюється в голосовому тракті. Якщо припустити, 

що джерела збудження і форма голосового тракту відносно незалежні, 

мовний апарат людини можна представити у вигляді сукупності 

генераторів тональні сигнали і шумів, а також фільтрів (рис. 2.10): 

1. Генератор імпульсної послідовності (тонів). 
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2. Генератор випадкових чисел (шумів). 

3. Коефіцієнти цифрового фільтра (параметри голосового тракту). 

4. Нестаціонарний цифровий фільтр. 

  

Рисунок 2.10 - Схема голосового апарату. 

Сигнал на виході нестаціонарного цифрового фільтра можна 

представити у вигляді згортки: 𝑓(𝑡) = 𝑠(𝑡) ⊗ ℎ(𝑡), де s(t) - початковий 

вигляд акустичної хвилі, а h(t) - характеристика фільтра (залежить від 

параметрів голосового тракту); 

У частотній області: 𝐹(𝑤) = 𝑆(𝑤) × 𝐻(𝑤); 

Добуток можна прологарифмувати, щоб отримати замість нього 

суму: 

 

Тепер потрібно перетворити цю суму так, щоб отримати непересічні 

набори характеристик вихідного сигналу і фільтра. Для цього є кілька 

варіантів, наприклад результатом оберненого перетворення Фур'є буде: 
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В залежності від цілей можна використовувати пряме перетворення 

Фур'є або дискретне косинусне перетворення. 

Отже, кепстр - це енергетичний спектр (залежність енергії від 

імпульсу) функції  що визначається виразом:  

                                

 Після виділення мел-кепстральних коефіцієнтів можна переходити 

до використання алгоритмів розпізнавання такі як нейронні мережі, або 

алгоритм динамічної типізації часової шкали. [27] 
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2.2 Модуль отримання еталонів 

 Можливість економного завдання еталонів заснована на припущенні, 

що вхідні сигнали мають не випадковий характер, тобто вони пов’язані 

сильними детермінованими залежностями, що визначаються скінченною 

кількістю параметрів, а мінливість сигналів пояснюється певними 

закономірностям їх параметрів. З цього випливає можливість створення 

економічних структур, що дозволяють генерувати різноманітні сигнали, 

що апроксимують з певною точністю реальну множину сигналів. Такі 

сигнали називаються еталонами. 

В математичних моделях голосового сигналу в першу чергу повинні 

бути відображені математичні детерміновані закономірності, якими 

зв’язаний вхідний сигнал. В загальному вигляді, математична модель 

повинна описувати параметричний процес породження голосових 

сигналів на виході мікрофона, або звукового файлу та відображувати 

різноманітність та основні детерміновані закономірності перетворення 

голосових сигналів, що обумовлені особливостями мови та її діалектів, 

фонемного та словникового складу, індивідуальними та емоціональними 

особливостями, нелінійними змінами темпу та інтенсивності вимови. Така 

модель повинна відображати процеси створення голосових сигналів та не 

суперечити з відомими даними по сприйнятті мови людиною. Також вона 

повинна враховувати акустику приміщення та навколишні умови. 

необхідно щоб модель була наочною, головну роль в якої займали б 

детерміновані залежності. [28] 

Позначимо вхідний сигнал як X. Тоді будемо мати наступну модель 

голосового сигналу: 

X = f(k, a, d, t, h, w, ...) + R, де k - шуканий параметр, який повинен 
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бути оцінений при розпізнаванні; a - параметри, що залишаються 

незмінними, постійними для конкретної задачі розпізнавання; d, t, h, w - 

параметри, що при фіксованих k та a можуть змінювати свої значення, 

наприклад такі значення як темп, інтенсивність, тональність та подібні. 

Такі параметри виступають в якості перешкоджаючих по відношенню до 

шуканих параметрів; f(k, a, d, t, h, w, ...) - функція, що встановлює 

детерміновану залежність еталонних сигналів E = f(k, a, d, t, h, w, ...) від 

шуканих, постійних та змінних параметрів; R - шум з нерівномірним 

розподілом p(R).  

В математичній моделі сигналу не дуже багато параметрів, що 

заважають, до того ж з їх використанням можна пояснити всю 

різноманітність та мінливість голосових параметрів. 

Основною частиною моделі є детермінована частина. Саме завдяки 

їй всі можливі сигнали представляються як залежні від невеликого числа 

параметрів сигналів X. 

Для ефективного використання математично моделі голосових 

сигналів необхідно вказати конкретний спосіб завдання еталонних 

сигналів f(k, a, d, t, h, w, ...) та конкретний спосіб обчислення схожості двох 

сигналів. Отже, в системах розпізнавання голосових сигналів заснованих 

на порівнянні вхідного сигналу з еталонами, доцільно зберігати еталони у 

вигляді, до якого приводиться вхідний сигнал. У випадку використання 

алгоритму динамічної трансформації часової шкали використовуються 

мел-частотні кепстральні коефіцієнти, отже і еталони необхідно зберігати 

у вигляді мел-частотних кепстральних коефіцієнтів (рис. 2.11). [29] 
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Рисунок 2.11 - Схема системи розпізнавання. 
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2.3 Модуль порівняння еталонів з обробленим вхідним сигналом 

Часові ряди - широко поширене представлення даних, зустрічається, 

фактично, в будь-якій науковії області, і порівняння двох послідовностей 

є стандартною задачею. Для обчислення відхилення буває досить простого 

вимірювання відстані між компонентами двох послідовностей (евклідова 

відстань). Однак часто дві послідовності мають приблизно однакові 

загальні форми, але ці форми не вирівняні по осі X. Щоб визначити подобу 

між такими послідовностями, ми повинні «деформувати» вісь часу однієї 

(або обох) послідовностей, щоб досягти кращого вирівнювання. 

Вимірювання відстані між двома часовими рядами потрібно для 

того, щоб визначити їх подібність і класифікацію. Таким ефективним 

видом виміру є Евклідова метрика. Для двох часових послідовностей це 

просто сума квадратів відстаней від кожної n-ої точки однієї послідовності 

до n-ої точки іншої послідовності. Однак використання Евклідової 

відстані має істотний недолік: якщо два часових ряди однакові, але один з 

них незначно зміщений у часі (уздовж осі часу), то Евклідова метрика 

може порахувати, що ряди відрізняються один від одного. DTW-алгоритм 

був введений для того, щоб подолати цей недолік і надати точне 

вимірювання відстані між рядами, не звертаючи увагу як на глобальні, так 

і на локальні зрушення на часовій шкалі (рис. 2.12). 
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Рисунок 2.12 - Алгоритм динамічної типізації часової шкали. 

 

Розглянемо два часових ряди Q довжини n і C довжини m. 

 

Перший етап алгоритму полягає в наступному. Будується матриця d 

порядку 𝑛 × 𝑚 (матрицю відстаней), в якій елемент 𝑑𝑖𝑗  є відстань d(𝑞𝑖, 𝑐𝑗) 

між двома точками 𝑞𝑖 та 𝑐𝑗. Зазвичай використовується евклідова відстань: 

d(𝑞𝑖, 𝑐𝑗) = (𝑞𝑖  −   𝑐𝑗)2, або d(𝑞𝑖, 𝑐𝑗)  = |𝑞𝑖 , −  𝑐𝑗 |. Кожен елемент (i, j) матриці 

відповідає вирівнюванню між точками 𝑞𝑖 та 𝑐𝑗. 

На другому етапі будуємо матрицю трансформацій (деформацій) D, 

кожен елемент якої обчислюється виходячи з наступного співвідношення: 

 

Після заповнення матриці трансформації, починається кінцевий 

етап, який полягає побудові певного оптимального шляху трансформації 

(деформації) і DTW відстань (вартість шляху). 
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Шлях трансформації W - це набір суміжних елементів матриці, який 

встановлює відповідність між Q і C. Він являє собою шлях, який мінімізує 

загальну відстань між Q і C. Елемент k шляху W визначається як 

𝑤𝑘= (𝑖, 𝑗)𝑘,  d(𝑤𝑘) = d(𝑞𝑖, 𝑐𝑗)  = (𝑞𝑖  −   𝑐𝑗)2. 

Таким чином: 

 W = 𝑤1, 𝑤2, …, 𝑤𝑘, …, 𝑤𝐾;   max(m, n) ≤ K < m + n, де K - довжина 

шляху. 

 Шлях трансформації повинен відповідати таким граничним умовам: 

● Граничні умови: початок шляху w1=(1, 1), його кінець - wk=(n, m). Це 

обмеження гарантує, що шлях трансформації містить всі точки обох 

часових рядів. 

● Безперервність (умова на довжину кроку): будь-які два суміжних елемента 

шляху W, 𝑤𝑘=(𝑤𝑖, 𝑤𝑗) та 𝑤𝑘+1=(𝑤𝑖+1, 𝑤𝑗+1), задовольняють слідуючи 

нерівностей: 𝑤𝑖 - 𝑤𝑖+1 <= 1, 𝑤𝑗 - 𝑤𝑗+1 <= 1. Це обмеження гарантує, що 

шлях трансформації пересувається на один крок за один раз. Тобто обидва 

індекси i та j можуть збільшитися лише на 1 на кожному кроці шляху. 

● Монотонність: будь-які два суміжних елемента шляху W, 𝑤𝑘=(𝑤𝑖, 𝑤𝑗) та 

𝑤𝑘−1=(𝑤𝑖−1, 𝑤𝑗−1), задовольняють слідуючи нерівностей: 𝑤𝑖 - 𝑤𝑖−1 >= 0, 

𝑤𝑗 - 𝑤𝑗−1 >= 0. Це обмеження гарантує, що шлях трансформації не 

повертатиметься назад до пройденої точці. Тобто обидва індекси i та j або 

залишаються незмінними, або збільшуються (але ніколи не зменшуються). 

Хоча існує велика кількість шляхів трансформації, які відповідають 

всім вищевказаним умовам, проте нас цікавлять тільки той шлях, який 

мінімізує DTW відстань (вартість шляху). DTW відстань (вартість шляху) 

між двома послідовностями розраховується на основі оптимального 

шляху трансформації за допомогою формули: 
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K в знаменнику використовується для обліку того, що шляхи 

трансформації можуть бути різної довжини. Просторова і тимчасова 

складність алгоритму - квадратична, O(nm), оскільки DTW алгоритм 

повинен проаналізувати кожну клітину матриці. 

Хоча алгоритм використовується в багатьох областях, він не є 

досконалим. Алгоритм може спробувати пояснити мінливість осі Y за 

допомогою трансформації осі X. Це може привести до вирівнювання, при 

якому одній точці першої послідовності ставиться у відповідність велика 

підгрупа точок другої послідовності. Інша проблема полягає в тому, що 

алгоритм може не знайти очевидне вирівнювання двох рядів внаслідок 

того, що особлива точка (пік, западина, плато, точка перегину) одного 

ряду розташована трохи вище або нижче відповідної їй особливої точки 

іншого ряду. [30] Основним недоліком алгоритму при його використанні 

в системах розпізнавання голосових сигналів є його квадратична 

складність O(nm). Через квадратичну складність алгоритм не можливо 

використовувати для розпізнавання великих словників. 

Також варто розглянути швидкий DTW-алгоритм, який на відміну 

від класичного DTW-алгоритму має лінійну складність. Він використовує 

багаторівневий підхід з трьома ключовими операціями: 

1) Зменшення деталізації - зменшення розміру часового ряду за допомогою 

усереднення суміжних пар точок. Отриманий часовий ряд - це ряд, який 

має в два рази менше точок, ніж вихідний. Ця операція проводиться кілька 

разів, щоб отримати багато різних дозволів часового ряду. 
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2) Планування - береться шлях трансформації при низькій деталізації і 

визначається через які клітини буде проходити шлях трансформації 

при наступній деталізації (на порядок вище попередньої). Через те, що 

дозвіл збільшується в два рази, одній точці, що належить шляху 

трансформації в низькій роздільній здатності, будуть відповідати, 

принаймні, чотири точки в кращій якості. Потім цей планований шлях 

використовується в якості евристичного правила в процесі обробки, 

щоб знайти шлях у високій роздільній здатності. 

3) Обробка - пошук оптимального шляху деформації в околиці 

спланованого шляху. 

Варто зазначити, що в задачах розпізнавання голосових задачах 

швидкий DTW алгоритм може мати суттєво гіршу точність розпізнавання, 

особливо при зменшенні кількості еталонів, тому використовувати його 

треба залежно від зовнішніх умов. Єдиним способом перевірки 

можливість використання швидкого DTW алгоритму є ручна перевірка та 

порівняння з стандартним DTW алгоритмом. 

 В задачах розпізнавання голосових сигналів DTW-алгоритми 

використовуються для порівняння вхідного звукового сигналу з вже 

наявним еталоном. Вхідний звуковий сигнал, в залежності від швидкості 

мовлення, гучності, наявності шумів, особливостей голосу диктора, 

чіткості вимовляння слів, може сильно різнитися навіть для одного слова. 

Тому, як правило, для одного слова існує певна кількість еталонів n. 

Відповідно, для одного звукового сигналу треба використати DTW-

алгоритми n разів (Рис. 2.13). Також, кожен з еталонів необхідно зберігати 

в пам’яті і для великої кількості еталонів, витрати пам’яті можуть бути 

незадовільними. Беручи до уваги те, що перед потраплянням сигналу на 

вхід алгоритму, необхідно провести певну кількість операцій, таких як 

виділення частотного спектра сигналу та мел-частотних кепстральних 

коефіцієнтів, процес розпізнавання може зайняти занадто багато часу. 
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Рисунок 2.13 - Залежність кількості еталонів від кількості слів в 

словнику.  
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Висновки до розділу 2 

Схема розпізнавання та смислової інтерпретації, що заснована на 

запам’ятовуванні всіх можливих сигналів класів і на порівнянні цих 

сигналів з вхідним є простішою в реалізації, у порівнянні з системами що 

засновуються на інших схемах, та достатньо ефективною при 

використанні в системах з обмеженим словником. Можна спробувати 

уникнути труднощі, що пов’язані з надмірними витратами пам’яті та 

надмірною кількістю обчислень, наприклад шляхом зберігання еталонів у 

вигляді, що не потребує занадто великої кількості пам’яті, а порівняння 

сигналів проводити не повним перебором, а засобами пошуку.  

Проблему надмірного використання пам’яті усунути досить просто, 

а саме зберігати еталони у параметризованому вигляді, на приклад у 

вигляді мел-частотних кепстральних коефіцієнтів, замість того, щоб 

зберігати еталони у їх вихідній формі, тобто у вигляді аудіо файлу. Що 

стосується проблеми надмірної кількості обчислень, повністю усунути її 

на наш час неможливо.  

Існують підходи, що дозволяють зменшити кількість необхідних 

перевірок, на приклад підхід, що базується на введенні коефіцієнту 

подібності - певного значення, що задає необхідний ступінь подібності 

еталону до вхідного сигналу, щоб можна було зробити висновок про 

подібність сигналів. Але такий метод не придатний до застосування для 

розпізнавання словників в яких є певна кількість слів, схожих по вимові, 

не кажу про використання в системах розпізнавання великих словників. 

Порівняння двох параметризованих голосових сигналів було б не 

можливе без використання алгоритму трансформації часової шкали. 

Даний алгоритм є простішим за алгоритми, що базуються на використанні 

прихованих марковських моделях, або нейронних мережах та не менш 
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придатний до модифікацій ніж сучасні алгоритми. 

Кількість еталонів найсильніше впливає на час розпізнавання та 

необхідні ресурси в цілому, тому одним за напрямком модифікації 

системи розпізнавання голосових сигналів, що базується на порівнянні 

вхідного сигналу з еталонами та використанні алгоритму динамічної 

трансформації часової шкали є зменшення кількості необхідних еталонів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

3. Модифікація системи розпізнавання голосових сигналів, що 

засновується на використанні алгоритму динамічної трансформації 

часової шкали. 

В системах розпізнавання голосових сигналів, що засновуються на 

використанні алгоритму динамічної трансформації часової шкали, 

вхідний сигнал порівнюється почергово з кожним еталоном (рис 3.1).  

 

Рисунок 3.1 - Стандартний підхід до порівняння вхідного сигналу з 

еталонами. 

 

Основним недоліком алгоритму динамічної трансформації часової 

шкали є неможливість його використання для розпізнавання великих 

словників. При збільшенні словника, тобто при додаванні нового слова в 

словник, кількість еталонів збільшується для забезпечення необхідної 

точності. Збільшення еталонів відбувається не пропорційно додаванню 

нових слів. 

Звідси випливає спосіб для модифікації - зменшення кількості 

еталонів. При об’єднанні схожих між собою еталонів у групи допоможе 

зменшити загальну кількість еталонів та суттєво зменшити необхідну 

кількість порівнянь (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 - Модифікований підхід до порівняння вхідного сигналу з 

еталонами, що базується на об’єднанні схожих еталонів у групи. 

 

 Модифікований підхід потребує розробки спеціального блоку для 

аналізу всіх вхідних еталонів, далі аналізатор еталонів. 

Недоліком такого підходу є необхідність проводити попереднє 

“навчання” системи. На даному етапі розвитку даний підхід не може 

гарантувати стабільність роботи з будь-яким словником, тому при 

використанні в реальних системах, даний підхід необхідно тестувати для 

кожного окремого словника та змінювати параметри аналізатора вхідних 

сигналів. 

Об’єднувати еталони в групи доцільно використовуючи смислове 

значення слова. Тобто всі еталони, що записуються для слова “два”, 

будуть входити до однієї групи. В реальних умовах досягти такого 

ступеню усереднення еталонів, щоб одне слово представляла одна група 

еталонів і як наслідок алгоритм динамічної трансформації 

використовувався лише один раз (рис. 3.2) неможливо. Реальний стан 

модифікованої системи зберігання еталонів буде включати декілька груп 

схожих еталонів (рис. 3.3) і алгоритм динамічної трансформації часової 

шкали необхідно буде застосовувати до кожної підгрупи окремо. 
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Рисунок 3.3 - Об’єднання еталонів для кожного слова у підгрупи. 

  

 Отже для кожної підгрупи виділяється представник шляхом 

усереднення всіх еталонів, що входять до підгрупи. В межах підгрупи 

фізично буде присутній лише один, апрокисмований еталон. Для 

простоти, надалі навіть якщо до підгрупи входив лише один еталон, він 

все одно буде вважатися апроксимованим, хоча усереднення здійснено не 

було. Апроксимуються новий, вхідний еталон з представником підгрупи, 

якщо аналізатор вхідних еталонів вирішив додати його до підгрупи. 

 В якості алгоритму для виділення середнього значення між 

сигналами буде метод найменших квадратів. Метод найменших квадратів 

- це математичний метод, що застосовується для вирішення різних 

завдань, заснований на мінімізації суми квадратів відхилень деяких 

функцій від шуканих змінних (рис. 3.4.). 
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Рисунок 3.4 – Робота методу найменших квадратів. 

 

 Даний метод гарно підходить для виділення середнього значення між 

еталонами, але метод не враховує ситуації, коли два часових ряди мають 

різну довжину. 
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3.1. Робота аналізатора еталонів 

 Перед застосуванням аналізатора еталонів, вхідний сигнал подається 

на перший блок системи (рис. 4.1), тобто параметризується. Тоді на вхід 

аналізатора еталонів надходить не чистий звуковий сигнал, а 

параметризований та придатний до аналізу.  

Роботу аналізатора еталонів можна поділити на чотири етапи (рис. 

3.4): 

1) Використання алгоритму динамічної трансформації часової шкали для 

визначення ступеня подібності нового еталону по відношенню до вже 

існуючих підгруп. Для аналізу будуть використовуватися тільки ті 

підгрупи, які належать слову, до якого належить вхідний еталон. 

2) При високому значенні ступеня подібності вхідного еталону хоча б з 

однією з підгруп, вхідний еталон можна не включати до бази даних 

еталонів. 

3) При достатньо високому значення ступеня подібності, вхідний еталон 

можна апроксимувати з однією з підгруп еталонів. 

4) При незадовільному значенні ступеня подібності вхідний еталон стає 

представником нової підгрупи в межах даного слова. 
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Рисунок 3.4 - Блок-схема роботи аналізатора вхідних голосових сигналів 

 

Для коректної роботи аналізатора необхідно ввести константи, які 

будуть позначати необхідні для кожного етапу значення ступеня 

подібності. Нехай А - необхідний ступінь подібності для ігнорування 

вхідного еталону, B - необхідний ступінь подібності для проведення 

усереднення вхідного еталону з підгрупою. Максимальним значенням 

констант може бути одиниця, що відображає повну схожість двох 

сигналів. Мінімальне значення еталонів - нуль. 

Через велику різноманітність значущих параметрів та впливу шуму 

у вхідному сигналі, два вхідні еталони, що належать одному слову можуть 

сильно різнитися між собою. Тому значення константи A доцільно 

обирати близьким до максимально можливого значення. Значення 

константи B повинне бути меншим за значення константи A, але також 

бути близьким до максимального значення. Доцільно обирати значення 
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константи A в межах від 0,96 до 0,99. Чим менше буде значення константи 

A, тим більше еталонів буде ігноруватися. Значення константи B доцільно 

обирати в межах від 0,8 до 0,96, залежно від словника. Чим менше буде 

значення константи B, тим більше вхідних еталонів буде 

апроксимуватися. 
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4. Експериментальні дослідження 

4.1. Розробка експериментального стенда 

Системи розпізнавання голосових сигналів завжди можна віднести 

до однієї з двох категорій: 

1) клієнтські - всі операції по розпізнавання проводяться на клієнті без участі 

серверів; 

2) клієнт-серверні - більшість операцій по розпізнаванню проводяться на 

сервері, а клієнт тільки забезпечує сервер вхідними даними та отримує 

результат. Вся необхідна для розпізнавання інформація зберігається на 

сервері. 

 В даному контексті клієнтом, як правило, виступає будь-який 

пристрій, який має сильно обмежені обчислювальні потужності. Для 

функціонування даної технології клієнту необхідно забезпечити 

постійний зв’язок з сервером, як правило, через мережу Інтернет. 

 В залежності від задач, що стоять перед системою розпізнавання, 

доцільно використовувати ту, чи іншу технологію. Клієнтські системи 

розпізнавання часто орієнтуються на пристрої, що мають достатню 

обчислювальну потужність, не приклад сучасні телефони. Клієнтські 

системи також доцільно використовувати коли система розпізнавання 

потребує невелику кількість обчислювальних ресурсів, на приклад якщо 

система розпізнавання орієнтована на розпізнавання невеликого словника. 

Клієнт-серверні системи частіше використовуються коли виникає 

необхідність у великій обчислювальній потужності та коли є гарантія 

постійного зв’язку клієнтів з сервером.  

 В даній роботі буде використовуватися клієнтський підхід, але при 

необхідності експериментальний стенд можна досить швидко адаптувати 

до клієнт-серверної моделі.  

Експериментальний стенд доцільно розробляти у вигляді окремих 

програм, які відповідають блокам на схемі системи розпізнавання (рис. 
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3...). При необхідності всі блоки можна буде використовувати як одну цілу 

систему.  

Тоді експериментальний стенд буде складатися з чотирьох частин 

(рис. 4.1.):  

1. блок параметризації вхідного сигналу; 

2. блок зберігання еталонів; 

3. блок порівняння вхідного сигналу з еталонами; 

4. блок аналізу та усереднення еталонів. 

 

Рисунок 4.1 - Схема експериментального стенда. 

 

Блок параметризації вхідного сигналу включає в себе виділення 

амплітудно-частотної характеристики сигналу та мел-частотних 

кепстральних характеристик. Результатом блоку є мел-частотні 

кепстральні коефіцієнти. Також блок може генерувати допоміжні 

параметри для графіка АЧХ. 

Еталони доцільно зберігати в базі даних у вигляді мел-частотних 

кепстральних коефіцієнтів. При необхідності еталони можна зберігати на 

серверній стороні. Для того щоб пришвидшити тестування, база даних 

еталонів буде розділена на дві частини:  

● перед усередненням - стандартні еталони; 

● після усереднення - модифіковані еталони. 



65 
 

 Таке розділення дозволить порівнювати результати стандартної та 

модифікованої системи в реальному часі. Варто зазначити, що при такому 

розділенні витрати пам’яті збільшується, тому в реальних системах такого 

розділення потрібно уникати. 

Блок порівняння вхідного сигналу реалізує стандартний та швидкий 

алгоритм динамічної трансформації часової шкали. Тестування буде 

проводитися як на всіх еталонах (стандартний підхід) так і на 

апроксимованих еталонах.  

Блок аналізу і усереднення еталонів фактично являється 

модифікацією системи розпізнавання голосових сигналів, що 

пропонується в даній роботі. Основна задача блоку - зменшити кількість 

еталонів не втративши в загальній точності розпізнавання. 

В якості тестових даних будуть використовуватися 50 слів 

українською мовою. В процесі тестування системи необхідно: 

1. Визначити кількість еталонів, необхідних для забезпечення задовільної 

точності розпізнавання; 

2. Визначити точність та швидкість розпізнавання використовуючи 

стандартний алгоритм динамічної трансформації часової шкали та його 

швидку модифікацію; 

3. Визначити кількість еталонів після використання алгоритму усереднення 

стандартних еталонів. 

4. Порівняти точність та швидкість стандартного алгоритму динамічної 

трансформації часової шкали використовуючи модифіковані та стандартні 

еталони. 

5. Порівняти точність та швидкість швидкої модифікації алгоритму 

динамічної трансформації часової шкали використовуючи модифіковані 

та стандартні еталони. 

 Тестовий стенд буде використовувати схему порівняння сигналів 

“кращий з усіх”, тобто вхідний сигнал буде порівнюватися з усіма 
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наявними еталонами. Результатом буде еталон з найкращим співпадінням. 

Через невелику кількість слів в словнику доцільно завдати необхідну 

точність розпізнавання в 100 відсотків. 

 Варто зауважити, що результати роботи алгоритму динамічної 

трансформації часової шкали в системах розпізнавання голосових 

сигналів сильно залежать від стану словника, наявності великої кількості 

схожих за вимовою слів, або довгих, складних по вимові слів. При 

формуванні тестового словника зверталася увага на вибір різного типу 

слів, як простих без схожих по вимові, так і складних по вимові з наявними 

схожими по вимові словами. 
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4.2. Аналіз отриманих даних 

 Визначимо кількість еталонів, необхідних для забезпечення 

задовільної точності розпізнавання використовуючи стандартний 

алгоритм динамічної трансформації часової шкали. В таблиці 4.1, 4.2 та 

4.3 наведено залежність швидкості та точності розпізнавання слів від 

кількості еталонів для кожного слова. Кожне вхідне слово було 

проаналізовано системою розпізнавання 10 разів. Вхідне слово 

промовлялося з різною інтонацією, тембром та швидкістю. 

 

Таблиця 4.1 - Залежність швидкості та точності розпізнавання слова 

“один” від кількості еталонів. 

Кількість еталонів 

для кожного слова 

Швидкість аналізу 

одного сигналу, мс 

Кількість правильних 

результатів 

1 20мс 5 

2 60мс 6 

3 160мс 7 

4 230мс 7 

5 360мс 8 

6 800мс 9 

7 1000 мс 10 
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Таблиця 4.2 - Залежність швидкості та точності розпізнавання слова 

“гнів” від кількості еталонів. 

Кількість еталонів 

для кожного слова 

Швидкість аналізу 

одного сигналу, мс 

Кількість правильних 

результатів 

1 22мс 5 

2 70мс 6 

3 179мс 7 

4 237мс 7 

5 391мс 8 

6 801мс 9 

7 1211 мс 10 

 

Таблиця 4.3 - Залежність швидкості та точності розпізнавання слова 

“інкапсуляція” від кількості еталонів. 

Кількість еталонів 

для кожного слова 

Швидкість аналізу 

одного сигналу, мс 

Кількість правильних 

результатів 

1 21мс 5 

2 63мс 6 

3 171мс 7 

4 241мс 7 

5 388мс 8 
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6 833мс 9 

7 1132 мс 10 

 

 Як видно з результатів, для простого слова, яке не має схожих за 

вимовою слів в словнику необхідно менше еталонів ніж для слова, яке має 

схожі по вимові слова. Також складне слово “аааа” потребує більшу 

кількість еталонів для забезпечення точного розпізнавання, у порівнянні з 

коротким словом, але меншу за слово, яку має схожі по вимові слова. Чим 

більше схожих по вимові слів буде в словнику тим більше еталонів 

потрібно буде зберігати для забезпечення необхідної точності. Доцільно 

збільшувати кількість еталонів для тих слів, які мають схожі по вимові 

слова. Очевидно що при зменшенні загальної кількості еталонів швидкість 

розпізнавання зменшується пропорційно. 

Визначимо кількість еталонів, необхідних для забезпечення 

задовільної точності розпізнавання використовуючи швидку модифікацію 

алгоритму динамічної трансформації часової шкали. В таблиці 4.4, 4.5 та 

4.6 наведено залежність швидкості та точності розпізнавання слів від 

кількості еталонів для кожного слова.  

 

Таблиця 4.4 - Залежність швидкості та точності розпізнавання слова 

“один” від кількості еталонів використовуючи швидку модифікацію 

алгоритму DTW. 

Кількість еталонів 

для кожного слова 

Швидкість аналізу 

одного сигналу, мс 

Кількість правильних 

результатів 

1 17мс 5 

2 61мс 6 



70 
 

3 155мс 7 

4 212мс 7 

5 350мс 8 

6 789мс 9 

7 980мс 10 

 

Таблиця 4.5 - Залежність швидкості та точності розпізнавання слова 

“гнів” від кількості еталонів використовуючи швидку модифікацію 

алгоритму DTW. 

Кількість еталонів 

для кожного слова 

Швидкість аналізу 

одного сигналу, мс 

Кількість правильних 

результатів 

1 21мс 5 

2 62мс 6 

3 164мс 7 

4 233мс 7 

5 398мс 8 

6 823мс 9 

7 1345 мс 10 
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Таблиця 4.6 - Залежність швидкості та точності розпізнавання слова 

“інкапсуляція” від кількості еталонів використовуючи швидку 

модифікацію алгоритму DTW. 

Кількість еталонів 

для кожного слова 

Швидкість аналізу 

одного сигналу, мс 

Кількість правильних 

результатів 

1 21мс 5 

2 67мс 6 

3 169мс 7 

4 251мс 7 

5 377мс 8 

6 832мс 9 

7 1119мс 10 

 

 Результати тестів показують що при обробці слів, які не мають 

схожих по вимові слів в словнику, швидка модифікація алгоритму 

динамічної трансформації часової шкали показує кращі результати ніж 

стандартний алгоритм. Порівнюючи таблиці 4.2 та 4.5 видно, що при 

обробці слова, яке має схожі слова в словнику, швидка модифікація 

алгоритму не забезпечує задовільної точності і потребує введення 

додаткових еталонів для забезпечення необхідної точності. 

 Для тестового словника загальна кількість еталонів для забезпечення 

необхідної точності становить 523. Після усереднення еталонів їх загальна 

кількість становить 457. 

Необхідно провести розпізнавання слів використовуючи 

стандартний алгоритм динамічної трансформації часової шкали та 
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модифіковані еталони. В таблиці 4.7, 4.8 та 4.9 наведено залежність 

швидкості та точності розпізнавання слів від кількості еталонів для 

кожного слова. 

 

Таблиця 4.7 - Залежність швидкості та точності розпізнавання слова 

“один” від кількості еталонів використовуючи стандартний алгоритм 

DTW та модифіковані еталони. 

Кількість еталонів 

для кожного слова 

Швидкість аналізу 

одного сигналу, мс 

Кількість правильних 

результатів 

1 19мс 5 

2 55мс 6 

3 175мс 7 

4 260мс 7 

5 313мс 8 

6 769мс 8 

7 1234мс 9 

 

Таблиця 4.8 -  Залежність швидкості та точності розпізнавання слова 

“гнів” від кількості еталонів використовуючи стандартний алгоритм 

DTW та модифіковані еталони. 

Кількість еталонів 

для кожного слова 

Швидкість аналізу 

одного сигналу, мс 

Кількість правильних 

результатів 

1 19мс 5 
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2 69мс 6 

3 148мс 7 

4 257мс 7 

5 386мс 8 

6 821мс 8 

7 964мс 9 

 

Таблиця 4.9 -  Залежність швидкості та точності розпізнавання слова 

“інкапсуляція” від кількості еталонів використовуючи стандартний 

алгоритм DTW та модифіковані еталони. 

Кількість еталонів 

для кожного слова 

Швидкість аналізу 

одного сигналу, мс 

Кількість правильних 

результатів 

1 20мс 5 

2 60мс 6 

3 160мс 7 

4 230мс 7 

5 360мс 8 

6 800мс 9 

7 1000 мс 10 

 

 Аналізуючи таблиці 4.7, 4.9, 4.1 та 4.3 видно, що для слів, які не 

мають схожих по вимові слів в словнику, модифіковані еталони 
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забезпечують необхідну точність розпізнавання при зменшенні часу 

розпізнавання. Для слова, яке має схожі по вимові слова (таблиці 4.8 та 

4.2) необхідна точність не забезпечена. 

Необхідно провести розпізнавання слів використовуючи 

модифікований алгоритм динамічної трансформації часової шкали та 

модифіковані еталони. В таблиці 4.7, 4.8 та 4.9 наведено залежність 

швидкості та точності розпізнавання слів від кількості еталонів для 

кожного слова. 

 

Таблиця 4.10 - Залежність швидкості та точності розпізнавання слова 

“один” від кількості еталонів використовуючи стандартний алгоритм 

DTW та модифіковані еталони. 

Кількість еталонів 

для кожного слова 

Швидкість аналізу 

одного сигналу, мс 

Кількість правильних 

результатів 

1 19мс 5 

2 56мс 6 

3 161мс 7 

4 219мс 7 

5 333мс 8 

6 897мс 9 

7 969 мс 10 
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Таблиця 4.11 -  Залежність швидкості та точності розпізнавання слова 

“гнів” від кількості еталонів використовуючи стандартний алгоритм 

DTW та модифіковані еталони. 

Кількість еталонів 

для кожного слова 

Швидкість аналізу 

одного сигналу, мс 

Кількість правильних 

результатів 

1 19мс 5 

2 61мс 6 

3 159мс 7 

4 209мс 7 

5 349мс 8 

6 811мс 9 

7 1187 мс 10 

 

Таблиця 4.12 -  Залежність швидкості та точності розпізнавання слова 

“інкапсуляція” від кількості еталонів використовуючи стандартний 

алгоритм DTW та модифіковані еталони. 

Кількість еталонів 

для кожного слова 

Швидкість аналізу 

одного сигналу, мс 

Кількість правильних 

результатів 

1 22мс 5 

2 65мс 6 

3 150мс 7 

4 220мс 7 
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5 351мс 8 

6 721мс 9 

7 890 мс 10 

 

 З результатів видно, що при зменшенні кількості еталонів 

модифікований алгоритм динамічної трансформації часової шкали не 

забезпечує необхідну точність розпізнавання при обробці слів, які мають 

схожі по вимові аналоги. Для простого слова, яке не має схожих по вимові 

слів алгоритм забезпечує необхідну точність розпізнавання. Для складних 

слів можуть знадобитися додаткові еталони для забезпечення необхідної 

точності розпізнавання.  

Отже, для даного словника доцільно використовувати стандартний 

алгоритм динамічної трансформації часової шкали через наявність схожих 

та складних по вимові слів. Порівнюючи результати роботи стандартного 

алгоритму динамічної трансформації часової шкали використовуючи 

модифіковані еталони (табл. 4.7, 4.8, 4.9) та модифікований алгоритм 

DTW з стандартними еталонами (табл. 4.4, 4.5, 4.6) видно, що для даного 

словника обидва варіанти показують приблизно однакові результати. 
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ВИСНОВКИ 

В даній роботі був проведений аналіз існуючих алгоритмів та систем 

розпізнавання голосових сигналів в умовах обмеженої обчислювальної 

потужності. Була проведена порівняльна характеристика таких алгоритмів 

розпізнавання голосових сигналів як алгоритм динамічної трансформації 

часової шкали, приховані марковські моделі, дискримінація Байєса та 

нейронні мережі. Були виділені переваги та недоліки кожного алгоритму. 

Була запропонована та розроблена модифікація алгоритму 

динамічної трансформації часової шкали, яка заснована на усередненні 

схожих еталонів, тобто зменшенні загальної кількості і як наслідок 

покращення часових характеристик системи розпізнавання в цілому. Були 

наведені результати тестування, які показують результати роботи 

алгоритму динамічної трансформації часової шкали використовуючи 

стандартні еталони та модифіковані еталони. 

Було показано що алгоритм динамічної трансформації навіть в наш 

час доцільно використовувати для вирішення певних задач розпізнавання 

голосових сигналів, особливо в умовах обмеженої обчислювальної 

потужності. 

В порівнянні зі стандарною системою розпізнавання голосових 

сигналів, що заснована на використанні алгоритму динамічної 

трансформації шкали, модифікована версія має свої переваги та недоліки. 

Основною перевагою є те, що при використанні простих слів у словнику, 

швидкість розпізнавання збільшилася. Недоліком модифікованої системи 

є необхідність в її навчанні та погіршення точності розпізнавання при 

викорситанні складних, або схожих слів у словнику. 

Засновуючись на результатах тестування системи можна зробити 

висновок, що модифіковану систему розпізнавання доцільно 

використовувати при розробці програмного забезпечення для голосового 
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управління приладами з сильно обмеженою обчислювальною потужністю 

без використання серверних технологій розпізнавання. 
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Дотаток 1 - Копії графічних матеріалів 
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Кононенко Олексій КВ-61м

Схема бази даних для зберігання стандартних та модифікованих еталонів



Введення мовного 

сигналу

 E = 1 

Додавання звукових 

векторів паузи до і після 

зразка

Побудова матриці 

відстаней між векторами 

сигналу та еталоном E

Завдання початкових 

умов для матриці шляхів

Обчислення 

діагональних елементів 

матриці шляхів

І

І

Обчислення першого 

стовпця матриці шляхів

Обчислення елементів 

матриці шляхів, що 

залишилися

Окреме обчислення 

останнього стовпця 

матриці шляхів

Отримання відстані між 

сигналом і еталоном E

 E = E + 1 

E == Emax РезультатТак

ІІ

ІІ

Ні

Блок-схема роботи алгоритму динамічної трансформації часової шкали

Кононенко Олексій КВ-61м
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DTW DTW
DTWDTW DTW

DTW
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E7
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DTW

DTW
DTW

. . .
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Стандартний підхід до 

порівняння вхідного 

сигналу з еталонами

Модифікований підхід 

до порівняння вхідного 

сигналу з еталонами, 

що базується на 

об'єднанні схожих 

еталонів у групи

Кононенко Олексій КВ-61м

Схема стандартного та модифікованого підходів до використання алгоритму 

динамічної трансформації часової шкали в системах розпізнавання голосових сигналі



Блок 

параметризації 

вхідного сигналу

Блок аналізу 

еталонів

Блок зберігання 

еталонів 

Блок порівняння 

вхідного сигналу з 

еталонами

Еталони

Еталони

Результат

Допоміжні параметри

Мел-частотні кепстральні коефіцієнти

Схема модифікованої системи розпізнавання голосових сигналів, що 

заснована на порівнянні вхідного сигналу з еталонами
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Ні
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ІII
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Усереднення еталону
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Кінець

Так

Ні

Кононенко Олексій КВ-61м

Блок-схема роботи аналізатора вхідних 

голосових сигналів



 Мел-кепстральні 

коефіцієнти 

Етап обробки 

вхідного сигналу

Етап порівняння 

вхідного сигналу з 

еталонами

Система 

зберігання 

еталонів

 Мел-кепстральні

 коефіцієнти 
 Вхідний сигнал 
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 Результат 

Схема стандартної системи розпізнавання голосових сигналів, що заснована 

на порівнянні вхідного сигналу з еталонами

Кононенко Олексій КВ-61м
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