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АҢДАТПА
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі уақытта информатиканың
өзекті мәселелерінің бірі - сөйлеуді тану проблемасы. Компьютерлік
жүйелерді пайдалану тиімділігі тікелей осыған байланысты, өйткені сөйлеу бұл адамның қарым-қатынас жасаудың ең кең таралған және табиғи құбылыс
болып саналады және ол ақпаратты енгізу және мобильді жүйелерді басқару
процесін едәуір жылдамдатады. Ақпараттық технологиялар қарқынды дамып
келеді және ақпарат алмасуда кеңінен қолданылуда. Осыған байланысты
сөйлеуді танудың дамуы маңызды рөл атқарады.
Күнделікті өмірде тіл - адамзат жаратылысының табиғи көрінісі. Ғылым
мен техниканың дамуы барысында ғалымдар мен инженерлер көптеген
жылдар бойы пайдаланушы мен машина арасындағы ауызша байланыс
мәселесін зерттеп келе жатқаны бәріне мәлім.
Көптеген компаниялар мен жеке әзірлеушілер сөйлеуді тану
технологияларын жасауда біршама жетістіктерге жеткенін мойындау керек,
бірақ олардың Қазақстанда әлі де кең қолданыста еместігін мойындау керек.
Бұл сөйлеушінің сөйлеу мәнерінің ерекшеліктеріне және дыбыстық
кедергілердің болуына байланысты.
Осыған байланысты, мәселені шешудің ең өзекті міндеті - сөйлеуді
автоматты тануда сөйлеушіні анықтау.
Қолданыстағы сөйлеуді тану жүйелерін оңтайландыру адамның
компьютермен өзара қарым-қатынасының тиімділігін едәуір жеңілдетуге және
арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ сөйлеуді тану жүйелерін қолдану
құқық қорғау қызметінің жұмысында аса үлкен маңызға ие.
Қарастырылған мәселе бойынша зерттеулердің өзектілігі қазіргі
жүйелердегі бірқатар факторлармен күрделенеді - тілдердің әр түрлі
құрылымы, шуылмен бірге өңделетін сөйлеу сигналдар нәтижелерінің
төмендігімен және нәтиженің дикторға тәуелділігімен, жүйелердің жұмыс
жылдамдығының жоғары болмау мәселелерімен түсіндіріледі.
Сөйлеуді танудың қазіргі заманғы жүйелері негізінен жасырын
Марковтық модельдерді (ЖMM) қолдануға негізделген, олар сөйлеу кезінде
бір фонеманың екінші бір фонемамен үйлесу ықтималдығының мүмкін
екендігін анықтайды. Осылайша Гаусс құрамасы (ГҚ) арқылы белгілердің
ықтимал бөліктерге бөлуін модельдеу көмегімен, бақыланып отырған
сигналдың вариативтігін қамтамасыз етеді. Бұл әдісті 1989-жылы Лоуренс
Робимер ұсынды және ол ұзақ уақыт сөйлеу сигналын модельдеуге негіз
болған. Deep Belief Networks өзінің қарқынды дамуы арқасында ЖММ-не
балама болуда және тану үдерісінде жоғарғы дәлдікті қамтамасыз етіп отыр.

Л.Райнердің еңбектері жарияланған уақыттан бері, сөйлеуді автоматты тану
жүйелеріндегі сөйлеу сигналын сипаттау үшін мел-кепстралдық
коэффициенттер пайдаланылады (MFCC Mel Frequency Cepstral Coefficients),
олардың даму негізін Пол Мермельстайн қалаған болатын. Сонымен қатар,
соңғы уақыттарда қазіргі қолданыстағы MFCC диктордың сөйлеу ағынының
варияциялығына төзімді белгілер балама болуда, ол мейлінше сенімді
жүйелерді құруға септігін тигізеді.
Қазіргі уақытта дауыстық биометриялық жүйесін әзірлейтін көптеген
шетелдік (Agnitio, Nuance, Voice Security Systems), оның ішінде ресейлік
(Speech technologies, Speech Technologies Centre) компаниялар бар, жасалған
жүйелердің көпшілігінде сөйлеушіні анықтау қателігінің ықтималдығы 1-3%
құрайды, бірақ бұл қосымшалардың бірқатар кемшіліктері бар.
Сөйлеуді тану есептерінің бірі сөйлеушіні анықтауда әлемдік
тәжірибеде біршама жетістіктерге қол жеткізген Карнеги-Меллон
университеті (АҚШ), Иллинойс университеті (АҚШ), Орегон университеті
(АҚШ), шығыс Финляндия университетінде Томи Кинунен бастаған
зерттеушілер тобы және т.б. шетелдік университетер біршама жетістіктерге
жеткен. Украинаның Донецк қаласындағы «Информатика және жасанды
инттелект мемелекеттік университінің» ғалымы В.Ю.Шелепова, Ресей ғылым
академиясының Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің ғалымы
А.А.Карпов және де Аграновский A.B., Леднов Д.А., Балакирев Н.Е., Малков
М.А., ал отандық ғалымдардан Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінің ғалымы А.Шәріпбай, Әл-Фараби
Қазақ ұлттық
университетінің ғалымы У.А. Түкеев, Назарбаев университетінің ғалымы
Ж.А.Есенбаев, ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеуіш технологиялар
институтының ғалымдары Әмірғалиев Е.Н., Мусабаев Р.Р., Мамырбаев О.Ж.
айналысқан.
Машиналық оқыту жасанды интеллект саласының бір бағыты ретінде
сөйлеулерді тану үдерісінің негізгі бір бөлшегі болып қалыптасты.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды жылдам басқаруда сөйлеу
интерфейстерін құру, әртүрлі сөйлеулерді тану есептері бүгінгі күнде
толығымен шешілмеген, өзекті мәселелердің бірі болып табылады.
Елімізде жасанды интелект жүйесі кешенді түрде дамуда. Осы үдерісте
аса өзектілікті әліде шешуін күтетін мәселелер аз емес. Солардың бірі –
сөйлеулерді автоматты тануда, сөйлеушіні анықтау әлі жете зерттелмегені
тақырыптың өзектіліктігін анықтайды.
Диссертациялық жұмыстың мақсаты: Сөйлеуді тануда машиналық
оқытуды қолдана отырып, сөйлеуді танудың оңтайлы алгоритмдері мен
модельдерін құру және зерттеу.
Зерттеудің міндеттері. Белгіленген мақсатқа қол жеткізу үшін төмендегі
міндеттерді шешу қажет:
- Сөйлеуді тану саласындағы сөйлеу белгілерін және сөйлеушіні анықтауға
арналған әдістер мен заманауи жүйелерге сараптау жүргізу;

- Сөйлеуді тану үдерісінде сөйлеушінің дыбыстық сөйлеу белгілерін
және сөйлеушінің мәліметтерін анықтауға арналған акустикалық корпусын
құру;
- Сөйлеушіні танудағы заманауи классификациялық моделдер мен
алгоритмдерді салыстыру;
- Нейрондық желілер негізіндегі гендерлік ерекшелігі мен сөйлеушіні
анықтаудың моделі мен алгоритмін құру;
Зерттеу нысаны. Сөйлеуді тану және анықтау жүйесі.
Зерттеу пәні: Сөйлеудің акустикалық деректері және сөйлеуді автоматты
түрде тануда сөйлеушіні анықтау әдістері мен алгоритмдері болып табылады.
Зерттеу әдісі: Ақпараттар теориясы, сигналдар теориясы, нейрондық
желілер теориясы және технологиялары, сөйлеулерді тану әдістері мен
технологиялары, бейне тану теориясы мен технологиялары, бағдарламалық
қамтама жобалау және құру технологиялары.
Жұмыстың ғылыми жаңалығы:
- Сөйлеуді тану үдерісінде сөйлеушінің дыбыстық сөйлеу белгілерін және
сөйлеушінің
мәліметтерін анықтауға арналған акустикалық корпусы
құрылды;
- Машиналық оқыту саласындағы классификациялық алгоритмдер
көмегімен және осы алгоритмдердің дәлдігін арттыра отырып сөйлеуші
анықталды;
- Нейрондық желілер негізіндегі гендерлік ерекшелігі мен сөйлеушіні
анықтаудың моделі мен алгоритмі құрылды;
- Зерттеу барысында алынған модель мен алгоритм көмегімен сөйлеу
белгілерін және сөйлеушіні анықтауға арналған бағдарламалық қосымша
құрылды.
Жұмыстың теориялық және практикалық маңызы. Зерттеу
жұмысының теориялық маңызы сөйлеулерді тануда гендерлік ерекшеліктерін
анықтауға арналған нейрондық желі модельдері мен алгоритмдерін жетілдіру
болып табылады. Сонымен қатар қазіргі кезде пайдаланылып келе жатқан
әдістердің жетілдірілген және ерекшелігі бар сөйлеу белгілерін анықтайтын
жаңа әдістер әзірлеумен және эксперименттік зерттеумен сипатталады.
Диссертациялық зерттеудің практикалық маңызы сөйлеу сигналдарының
белгілерін анықтау кезінде әзірленген, жетілдірілген нейрондық желі
моделдерін қолдану арқылы құрылған акустикалық корпус сөйлеуді тану
саласында зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.
Қорғауға шығарылған негізгі тұжырым. Сөйлеулерді тану және
сөйлеу белгілерін анықтауға арналған 36 сағаттан астам сөйлеулерден тұратын
қазақ тілінің акустикалық корпусы жасалған. Деректер базасында тіркелген
сөйлеушілердің дыбыс ерекшеліктерін автоматты түрде сүзгілеуден өткізіп,
сөйлеулер белгілерін анықтау.
Сөйлеу белгілерін анықтауда нейрондық желілердің жалпы құрылымы
мен жетілдірілген архитектуралары қарастырылып, гендерлік ерекшеліктерін
анықтауда қолданатын алгоритмдер мен модельдер құрылды.

Зерттеушінің жеке үлесі. Ізденушінің жеке өзі диссертациялық
жұмыстың қойылған міндеттерін шешті. Гендерлік ерекшелігі мен сөйлеушіні
анықтаудың алгоритмі мен моделін әзірледі. Әзірленген алгоритмдердің
тиімділігін эксперименттік бағалау жүргізілді. Гендерлік ерекшелігі мен
сөйлеушіні анықтау моделі құрылды.
Диссертация тақырыбының ғылыми-зерттеу жұмыстарының
жоспарларымен байланысы. Диссертация бойынша зерттеу жұмыстары
Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті Ақпараттық және есептеуіш
технологиялар институтында «Терең нейрондық желілерді пайдаланатын
мультитілдік автоматты сөйлеуді тану технологиясын құру» гранттық
қаржыландыру жобасы аясында орындалды. (2018-2020 жж., мемлекеттік
тіркеу нөмірі: 0118РК00139).
Жұмыс көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспе, 3
тарау,
қорытынды
және
пайдаланылған
әдебиеттерден
тұрады.
Диссертацияның толық көлемі: 108 бет жазба мәтіні, соның ішінде 35 сурет,
10 кесте. 110 пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және 2 қосымшадан тұрады.
Кіріспе бөлімінде жұмыстың өзектілігі анықталды, зерттелетін
тақырыпқа байланысты мәселелер көрсетілді. Жұмыстың идеясы, зерттеудің
мақсаты мен міндеттері, жұмыстың ғылыми жаңалығы және практикалық
құндылығы, зерттеу әдістері берілген.
Бірінші бөлімде сөйлеу сигналын алдын ала өңдеудің жолдары мен
белгілерін анықтаудың ерекшеліктері, сөйлеу сигналдарының сипаттамасы,
сөйлеуді тану және белгілерін анықтауға арналған әдіс-тәсілдер мен
моделдерге талдау жасалды.
Екінші бөлімде машиналық оқыту алгоритмдері мен модельдерін
сөйлеуді тану есептерінде қолдану және машиналық оқытудағы нейрондық
желілер қарастырылды. Сөйлеуді тану және белгілерін анықтауға арналған
акустикалық корпус
құрылды.
Сөйлеушіні анықтауға арналаған
классификациялық алгоритмдерге талдау жасалып SVC жоғары нәтиже
көрсетті.
Үшінші бөлімде сөйлеулерді тану есептерінде машиналық оқытуды
қолданып белгілерді анықтау және өңдеу алгоритмдері мен модельдері
құрылды. Сөйлеу сигналын алдын ала өңдеуде МҒСС-ті қолданып гендерлік
ерекшелігі анықталды. Гендерлік ерекшелігі мен сөйлеушінің дыбыс
ерекшеліктерін тануға арналған MLP және CNN нейрондық желі
архитектураларына салыстырма жасалып CNN жақсы нәтиже көрсеткені
анықталды.
Қорытындыда диссертацияның негізгі нәтижелері мен тұжырымдары
баяндалып, оның болашақ жұмыстармен байланысы көрсетілген.
Сенімділік дәрежесі мен апробациялау нәтижелері. Зерттеудің
сенімділігі мен нәтижелерінің негізділігі міндеттердің қойылудың
негізделінген жауапкершілігімен, критерийлердің және берілген саладағы
зерттеулердің жай-күйінің сарапталуымен, жүргізілген эксперименттер
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