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КІРІСПЕ 

Жұмыстың өзектілігі. Адамның ақпараттық жүйемен байланысын 

қамтамасыз ету ақпараттық технологиялар саласындағы ең басым бағыттардың 

бірі болып табылады. Қазіргі уақытта дауыспен басқаруды өзара әрекеттесу 

интерфейсі ретінде қолдану ақпараттық-өлшеу және басқару жүйелерінде, 

әсіресе адамның қатысуы оның өміріне қауіп төндіретін және роботты 

механизмдерді қолдану негізделген қызмет салаларында кең танымал болды. 

Дауыспен басқару сөйлеуді тану технологиясына негізделген, ол шуды сүзу 

және басу арқылы сөйлеу сигналдарын өңдеу, сөйлеудің ерекше қасиеттерін 

көрсететін ақпараттық параметрлерді анықтау үшін ақпараттық бөлімдерге 

сегменттеу болып табылады. 

 Мусабаев Р.Р., Шарипбаев А.А., Пирогов А.А., Савченко В.А., Соболев 

В.Н., Лиенар Дж. (Lienard J.S.), Фланаган Дж. (Flanagan J.L.), Сюэдун Хуан 

(Xuedong Huang), Алекс Асеро (Alex Acero) және т.б. қазақ, орыс және шетел 

ғалымдарының жетекшілігімен қалыптасқан ғылыми мектептер сөйлеу 

сигналдарын өңдеу саласындағы іргелі және қолданбалы мәселелерді шешуге 

айтарлықтай үлес қосты. Шарипбаев А.А. алғаш рет қазақ тілінің 

математикалық теориясын жасады, онда фонетикалық заңдылықтар, 

морфологиялық және синтаксистік ережелер негізделді және рәсімделді, сөздер 

мен сөйлемдерді талдау және синтездеу алгоритмдері, сондай-ақ сөйлеуді тану 

алгоритмдері құрылды. Алайда, бұдан сөйлеу сигналдарын өңдеудің тиімділігін 

арттыру мәселесіне қызығушылық төмендеген жоқ, белгілі бір жетістіктерге 

қарамастан, ол ашық күйінде қалып отыр және қазіргі уақытта осы саладағы 

жұмыс өте белсенді жүргізілуде. Сөйлеуді синтездеу проблемасымен бірге 

сөйлеуді тану мәселесін зерттеу әлі де болса өте қызықты және ауқымды болып 

табылады. 

Жұмыстың мақсаты. Дауыспен басқару жүйелері үшін бионикалық әдіс 

негізінде сөйлеу сигналдарын өңдеудің әдістері мен құралдарын жетілдіру 

болып табылады. 

Зерттеу міндеттері.  

1. Қос мақсаты дауыспен басқару жүйелерін (ДБЖ) және сөйлеуді 

тану мен дауыспен басқарудың қолданыстағы әдістемелері мен құралдарын 

қолдану жағдайларын сыни талдау. 

2. Бионикалық әдіс негізінде жұмыс сенімділігін арттыруға мүмкіндік 

беретін қос мақсатты дауыспен басқару жүйелерін құрудың жаңа әдістемесін 

жасау. 

3. Аумақтық техносфера аймақтарын анықтау үшін зоналарға бөлу 

критерийлері мен тәсілдерін әзірлеу. 

4. Сөйлеу командаларын алдын-ала өңдеудің жаңа әдісін жасау, 

ерекшеліктері: 

- мағыналы сөйлеу ағынындағы фонемалардың шекаралары мен 

ақпараттық параметрлерін және дыбыстың орташа ұзақтығын анықтай отырып, 

сөйлеу сигналында сигнал/кідіріс сегменттерін бөліп алуы; 

https://www.google.cz/search?hl=ru&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Xuedong+Huang%22&sa=X&ved=0ahUKEwjw57Cl_LfmAhUMr4sKHcLfADAQ9AgILjAA
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- Гильберт-Хуанг түрлендіруіне және эмпирикалық модалардың шу 

және энергетикалық сипаттамаларының талдауына негізделген негізгі тонды 

қамтитын моданы анықтайтын стационарлық емес фондық шуды сүзудің 

жетілдірілген алгоритмі. 

5. Сөйлеу командаларын нейрожелілік талдаудың (НЖТ) жаңа 

әдістемесін әзірлеу. 

6.  Роботты механизмдерді дауыспен басқару жүйесін әзірлеу. 

Зерттеу нысаны. Зерттеу объектісі төтенше жағдай (ТЖ) кезіндегі 

дауыспен басқару жүйесі болып табылады. 

Зерттеу пәні. Бионикалық әдіс негізінде сөйлеу сигналдарын өңдеу 

тәсілдері, бастапқы деректерді дайындау тәсілдері, нейрондық желілердің 

құрылымы мен алгоритмдері. 

Зерттеу әдістері. Қойылған міндеттерді шешу үшін бионика әдістері, 

жасанды нейрондық желілер теориясы, сигналдарды сандық өңдеу теориясы, 

өлшеу теориясы қолданылды. 

Алынған нәтижелердің сенімділігі бастапқы алғышарттардың дәйектілігі 

мен толықтығына, аналитикалық және есептеу әдістерін дұрыс қолдануға, 

теориялық зерттеу нәтижелерінің эксперименттік мәліметтермен сәйкес келуіне 

және дауыспен басқару жүйесі макетінің құрамында сөйлеу командаларын 

талдаудың ұсынылған әдістемесін тәжірибелік іске асыруға негізделген. 

Ғылыми жаңалығы: 

1. Алғаш рет роботты механизмдерді басқару командаларын 

неғұрлым сенімді тануға мүмкіндік беретін күрделі сигнал-кедергі жағдайында 

бионикалық әдіс негізінде қос мақсатты дауыспен басқару жүйесін құру әдісі 

ұсынылды. 

2. Белгілі алгоритмдермен салыстырғанда дауыспен басқару жүйесінің 

(кемінде 99%-ға) неғұрлым сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және 

сөйлеу тобын қалыптастыру кезіндегі қайталануымен ерекшеленетін сөйлеуді 

тану жаңа алгоритмі жасалды. 

3. Халық денсаулығына қатер өлшемі бойынша аумақтық 

техносфераны зоналаудың жаңа тәсілі әзірленді. Бұл тәсіл келесі 

технологиялардың пайдалануымен ерекшеленеді: 

• қалыпты жағдайларда аумақтық техносфера объектілеріне теріс 

әсер ету факторларын анықтау және төтенше жағдайлар салдарын барынша 

азайтуға арналған ұшқышсыз әуе кемелерінің гетерогенді тобы; 

• аумақтық техносфераның динамикалық картасын жасауға және 

ондағы экологиялық жағдайды көрнекі түрде көрсетуге арналған геоақпараттық 

жүйесі. 

4. Гильберт-Хуанг түрлендіруіне және эмпирикалық модалардың шу 

және энергетикалық сипаттамаларының талдауына негізделген стационарлық 

емес фондық шуды сүзудің жетілдірілген алгоритмімен сипатталатын сөйлеу 

командаларын алдын-ала өңдеудің жаңа әдісі жасалды. 

5. LSTM нейрондық желісінің құрылымы және сөйлеу командаларын 

нейрожелілік талдау әдістемесі бейімделді, олар сөйлеу тобын эксперименттік 
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зерттеу нәтижелері бойынша сөйлеу сигналдарын талдауының белгілі 

әдістеріне қарағанда сөйлеу командаларын танудың сенімділігін 5% - ға 

арттырады. 

6. Бионикалық әдіс негізінде сөйлеу сигналдарын талдаудың жаңа 

әдістерін жүзеге асыратын және күрделі сигнал-кедергі жағдайында сөйлеу 

командаларын (кем дегенде 99%-ға) сенімді тануды қамтамасыз ететін қос 

мақсатты дауыспен басқару жүйесінің құрылымы ұсынылған және негізделді. 

Практикалық маңыздылығы мен нәтижелерері: 
1. Ұсынып отырған сөйлеу сигналдарын өңдеуге арналған әдістерді 

ТЖ кезінде дауыспен басқарудың жаңа жүйелерін құру кезінде қолдануға 

болады. Диссертациялық зерттеу нәтижелері мобильді роботтардың макеттерін 

дауыспен басқару жүйесінде ішінара жүзеге асырылды. Satbayev University 

"Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары" кафедрасындағы 

апробация нәтижесінде дауыспен басқару жүйесінің жұмыс істеу сенімділігінің 

артқанын көрсетілді. 

2. Ұшқышсыз басқарылатын әуе кемелерінің және геоақпараттық 

жүйелердің пайдалануына негізделген зоналаудың жаңа тәсілі құбылыстардың 

әртүрлі қарқындылығымен ерекшеленетін аумақтық техносфераның 

аймақтарын анықтайды және жедел жоспарлау, техносфераның аумағындағы 

жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізудің құралы болып келеді 

3. Диссертациялық зерттеу нәтижелері Satbayev University 

"Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары" кафедрасының 

оқу үрдісінде қолданылады. 

Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар: 

1. Бионикалық әдіске негізделген қос мақсатты дауыспен басқару 

жүйесінің құрылымы мен алгоритмі күрделі сигналдық-кедергі жағдайында 

сөйлеу командаларын сенімді тануды қамтамасыз етеді. 

2. Дауыспен басқару жүйесімен сөйлеу командасының орындалуын 

дубльдеу операциясы сөйлеу командаларын танудың сенімділігін арттырады.  

3. Ұшқышсыз басқарылатын әуе кемелерінің гетерогенді тобының 

көмегімен аумақтық техносфераны зоналарға бөлуді ұйымдастыру 

автоматтандырылған режимде аумақтық техносфераның экологиялық 

жағдайының динамикалық картасын ұсынуға мүмкіндік береді. 

4. Гильберт-Хуанг түрлендіруіне және эмпирикалық модалардың шу 

және энергетикалық сипаттамаларының талдауына негізделген сөйлеу 

командаларын алдын-ала өңдеу әдісі кедергілерді болдырмауға және негізгі 

тонды қамтитын моданың анықтауына мүмкіндік береді. 

5. LSTM нейрожелісіне негізделген нейрожелінің талдауы сөйлеу 

командаларын танудың сенімділігін арттырады. 

 

Зерттеу нәтижелерін апробациялау. Жұмыстың негізгі нәтижелері 4 

Халықаралық және ғылыми-техникалық конференциялар мен симпозиумдарда, 

соның ішінде «Сәтбаев оқулары – 2017» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияда» (Алматы 2017), «Микро/нанотехнологиялар және электронды 
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аспаптар бойынша жас мамандардың XVIII халықаралық конференциясы» 

EDM 2017, (Новосібір 2017); «Микро/нанотехнологиялар және электронды 

аспаптар бойынша жас мамандардың XXI халықаралық конференциясы», EDM 

2020, (Новосібір 2020); «Биомедициналық инженерия, радиоэлектроника және 

ақпараттық технологиялар» Урал симпозиумы (Екатеринбург 2021); 

апробациядан өтті. 

Жарияланымдар. Жұмыстың негізгі тұжырымдары 10 жарияланымда 

ұсынылған, соның ішінде Scopus деректер қорына кіретін журналда 1 мақала 

(процентиль 26%), Scopus деректер қорына кіретін халықаралық 

конференцияларда 3 мақала, ҚР БҒМ БҒСҚК ұсынған басылымдар 1 мақала, 

Ресейдің ғылымы дәйексөз индексі (РИНЦ) ұсынған басылымдар 2 мақала, РФ 

өнертабысқа арналған 2 патентте, басқа басылымдарда 1 мақалаларда. 

 

Диссертациялық жұмыс ҚР БҒМ «Ғылым қоры» АҚ-ның 

коммерциализациялау грантының 0281-18-ГК- «Портативті кардиоанализатор» 

жобасы аясында жүргізілді. 

 

Жұмыстың құрылымы және көлемі. Жұмыс кіріспеден, үш тараудан, 

қорытындыдан, пайдаланылған әдебеиттер тізімінен және қосымшадан. 

Жұмыстың жалпы көлемі 110 бетті құрайды, жұмыста 52 сурет, 10 кесте, 122 

атаудан тұратын әдібиеттер тізімі бар.  
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1 ТАРАУ. МӘСЕЛЕНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ 

МІНДЕТТЕРІН БЕЛГІЛЕУ 

 

1.1. Дауыспен басқару жүйесін құру мәселесінің өзектілігі және 

қолдану саласы  

Дауыспен басқару жүйелері саласындағы басым бағыттардың бірі - адам-

машиналық диалог жүйелерін дамыту жұмыстары әлемдегі көптеген ғылыми-

зерттеу зертханаларында жүргізіледі. 

Адам минутына 40 сөзді теріп, 150 сөзге дейін айта алады. 

Автоматтандырылған техникамен қатар өзара әрекеттесу жылдамдығы 

өзгеруде. Қазіргі таңда парадигманы өзгерту қажеттілігі туындады, яғни 

дауыспен басқару адам мен роботты механизмдер өзара тиімді әрекеттесуі үшін 

міндетті шартқа айналды. Командалық жүйеде сөзді немесе фразаны тану 

бірыңғай сөйлеу элементін тану ретінде жүзеге асырылады. 

Сөйлеу технологиялары секторы әлемдегі ең қарқынды дамып келе 

жатқан салалардың бірі ретінде танылған. MarketsandMarkets есебіне сәйкес, 

сөйлеу технологиясының әлемдік нарығы 2019 жылғы 3,7 миллиард доллардан 

2022 жылға қарай 12 миллиард долларға дейін өседі [1-2] 

Компьютердің көмегімен сөйлеуді танудың қарқынды дамуына және 

соңғы 50 жыл ішінде осы мәселелерді шешуге бағытталған көптеген 

талпыныстарға қарамастан, сөйлеуді танудың екі негізгі мәселесі әлі шешілген 

жоқ: 
– шектеулі командалар жиынтығында кем дегенде бір диктор үшін 

сөйлемді 100% тануға қол жеткізу; 

– дикторға тәуелсіз, лайықты сапамен еркін тілдің нақты уақыт 

режиміндегі үздіксіз сөз ағынын тану. 

Қазіргі уақытта сөйлеудің компьютерлік технологиялары кең таралған 

және бірнеше бағытта дамып келеді, олардың негізгілері 1.1 а суретінде 

көрсетілген. 1.1б суретінде дауыс сигналын өндеу парадигмасы көрсетілген.  

1.1 б) суретін талдаудан сөйлеу сигналын өңдеу кезеңдерінің негізгі 

элементтері акустикалық және тілдік модельдер екенін көреміз: 

−  акустикалық модель – бұл акустикалық сигналдың (фреймнің) 

кішкене бөлігін қабылдайтын және осы шеңбердегі әртүрлі фонемалардың 

ықтималдық үлестірімін беретін функция; 

−  тілдік модель – бұл семантиканы да, морфологияны да көрсететін 

көптеген сөздік тізбектердегі ықтималды үлестіру. Тілдік моделдердің бұндай 

типі N-gram language models деп аталады [3-6].  

Сөйлеу интерфейсі келесі артықшылықтармен сипатталады:  

 сөйлеу – кез-келген, тіпті дайындығы жоқ адам үшін табиғи 

интерфейс. Сөйлеу адам мен компьютер немесе роботты механизм арасындағы 

психологиялық қашықтықты азайтады; 

сөйлеудің өзі компьютерге механикалық түрде байланбаған және онымен 

байланыс жүйелері, мысалы, телефон арқылы байланыстыруға болады. 
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а) 

 
б) 

1.1 - сурет. а) сөйлеудің компьютерлік технологиялары; б) дауыс 

сигналын өндеу кезеңдері  

 

 Сөйлеудің адам-машина интерфейсі адам мен роботты механизм 

арасындағы физикалық қашықтықты азайтады;  

 роботты механизмді қараңғыда, жабық көздермен, қол басқару 

тұтқаларынан босамай тұрған кезде,, байланған қолдармен және басқа да 

экстремалды ортада басқаруға болады. Бұл қарым-қатынастың жылдамдығы 

мен ұтқырлығын, қолдардың бос болуын және ақпаратты қабылдағанда 

визуалды қабылдау арнасындағы жүктемені түсіруді қамтамасыз етеді.  

 

1.2. Сөйлеу сигналдарын қалыптастыру  

1.2.1. Адамның сөйлеу мүшелері  

Сөйлеуді қалыптастыруға қатысатын барлық мүшелерді белсенді және 

пассивті органдарға бөлуге болады (1.2-1 - суретті қараңыз). Сонымен қатар, 

сөйлеу процесінде белсенді органдар дыбыстарды қалыптастырып, әртүрлі 

қозғалыстар жасайды. Сөйлеудің белсенді мүшелеріне мыналар жатады: дауыс 
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желбезектері; тіл; еріндер; жұмсақ таңдай; кішкене тіл; жұтқыншақтың артқы 

жағы; төменгі жақ. 

 

 

 
 

1.2-1 – сурет. Сөйлеуді 

қалаптастыруға қатысатын адам 

мүшелері 

1.2-2 – сурет. Тыныс алу (а) 

және дем шығара отырып, сөйлеу (б) 

кезіндегі адамның көмейі: 1 - 

көмекей, 2 - дауыс желбезектері 

 

1.2-2 – суретте тыныс алу (а) және дем шығара отырып, сөйлеу (б) 

кезіндегі адамның көмейі көрсетілген. 

 Пассивті сөйлеу органдары көмекші рөл атқарады. Сөйлеудің келесі 

мүшелері пассивті болып табылады: тістер; альвеолалар; қатты таңдай; жоғарғы 

жақ. Пассивті сөйлеу мүшелерінің маңызын төмендетуге болмайды. мысалы, 

төменгі жақтың бірнеше тістерінің болмауы сөйлеу ақауларына әкелуі мүмкін 

(сақауланып сөйлеу). 

 

1.2.2. Адамның сөйлеу жолымен дыбысты қалыптастыру  

Адамның сөйлеу жолымен дыбыстың қалыптасуы кеуде бұлшықеттерінің 

өкпеге механикалық әсер етуі арқылы жасалады, нәтижесінде дем шығару 

жүзеге асырылады. Дем шығару кезінде ауа өкпеден трахея арқылы көмейге, 

содан кейін ауыз қуысы мен мұрын қуысына өтеді. 

Адамның сөйлеу жолымен дыбысты қалыптастыру схемасы 1.3- суретте 

көрсетілген. 

Бұл жағдайда шығарылған ауа дауыс желбезектерінің дірілін тудырады, 

нәтижесінде дыбыс пайда болады. Дыбыстардың барлық түрі дауыс трактінің 

пішінін өзгертуі арқылы алынады. Дыбыс өз жолында тілдің, еріннің және 

тістің белгілі бір позициялары тудыратын кедергілерге тап болып, белгілі бір 

мағыналы сөздің ақпаратын қамтитын акустикалық тербеліске айналады [7-12]. 
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 1.3 – сурет. Адамның сөйлеу жолымен дыбысты қалыптастыру схемасы 

 

Дыбыстарды айту процесіндегі сөйлеу органдары орындайтын 

қозғалыстар артикуляция деп аталады. Артикуляция – бұл үш кезеңнен 

тұратын күрделі процесс: өршу (экскурсия); экспозиция; шегіну (рекурсия). 

Артикуляциялық өршу кезінде сөйлеу мүшелері тыныш күйден осы дыбысты 

айту үшін қажетті күйге өтеді. Экспозиция кезеңінде сөйлеу мүшелері 

ағымдағы дыбысты айту үшін қажетті позицияны сақтайды. Шегіну кезеңінде 

сөйлеу мүшелері тыныш күйге ауысады[12-15]. 

1.2.3. Дыбыстық сигналдардың негізгі параметрлері  

Негізгі тон - бұл дыбыс шығаратын дененің ең аз жиіліктегі дыбысы. 

Негізгі тон табиғи масштабтағы төменгі тон (бірінші гармоника) болып 

табылады. 

Дыбыс биіктігі – бұл акустикалық толқынның жиілігімен анықталатын 

дыбыстың қасиеті. Адамның белгілі бір жиіліктерді қабылдау қабілеті есту 

диапазонымен шектеледі: 20 герцтен (Гц) 20 000 Гц-ке дейін. Жоғарыда 

айтылғандардың бәрі ультрадыбыс деп аталады, ал одан төмен-инфрадыбыс. 

Дыбыс деңгейі акустикалық толқынның амплитудасы мен 

қарқындылығымен анықталады және акустикалық толқын өткізетін энергияға 

тәуелді болады. Дыбыс деңгейі – дыбыстың күш/қарқындылығын субъективті 

қабылдау болып табылады (есту сезімінің абсолютті мәні). Дыбыс деңгейі 

негізінен дыбыстық қысымға (дыбыс қарқындылығына) және дыбыс 

тербелістерінің жиілігіне байланысты. Сондай-ақ, дыбыс деңгейіне оның 

спектрлік құрамы, кеңістіктегі оқшаулануы, тембр, дыбыстық тербелістердің 

әсер ету ұзақтығы және басқа да факторлар әсер етеді [16]. 

Дыбыс деңгейінің абсолютті шкаласының өлшем бірлігі - сон. 1 сондағы 

дыбыс – бұл 1 кГц жиіліктегі үздіксіз таза синусоидальды тонның көлемі, ол 2 

мПа дыбыстық қысым жасайды (1.1-Кесте). 

Дыбыс деңгейі – салыстырмалы шама. Ол фондармен өрнектеледі және 

сандық өлшемі берілген дыбыспен бірдей көлемдегі 1 кГц жиіліктегі 

синусоидальды тонмен құрылған 1 дБ болатын дыбыстық қысымға тең. 

I0 есту шегіне 0 децибел деңгейіңдегі дыбыс сәйкес келеді, бұл адамның 

құлағы қабылдайтын ең тыныш дыбыстың қарқындылығы. Ол 10
-12

 Вт/м
2 

тең 

болып табылады. Imax есту қабілетінің ауырсыну шегіне 120 децибел 

деңгейіндегі дыбыс сәйкес келеді, ал дыбыс қарқындылығы Imax=1 Вт/м
2 

тең 

болады. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
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1.1- Кесте. Дыбыс деңгейінің абсолютті шкаласы. 

Дыбыс 
Дыбыс 

қаттылығы, соналар 

Дыбыс деңгейі,  

фон (дБ) 

Есту шегі 0 0 

Жапырақтардын сыбдыры ~ 0,02 10 

Сыбыр ~ 0,15 20 

Сағаттың тықылы ~ 0,4 30 

Тыныш бөлме ~ 1 40 

Тыныш көше ~ 2 50 

Сөйлесу ~ 4 60 

Шулы көше ~ 8 70 

Денсаулыққа қауіпті деңгей ~ 11,31 75 

Пневматиқалық балға ~ 32 90 

Поезд, метро ~ 64 100 

Қатты музыка ~ 128 110 

Ауырсыну шегі ~ 256 120 

Сирена ~ 512 130 

Зымыран ұшыру ~ 2048 150 

Өлім деңгейі ~ 16384 180 

Шу қаруы ~ 65536 200 

 

Дыбыс тембрі акустикалық толқынның жиілігі мен қарқындылығына 

байланысты. "Таза" (камертон) және "күрделі" (гитара) дыбыстардың 

мысалдары сәйкесінше 1.4 а және 1.4 б суреттерінде келтірілген. 

 

 

 
1.4-сурет. Таза және күрделі дыбыстарға мысал 

  

Гитара дыбысында, камертонға қарағанда, барлық жиіліктердің 

жиынтығы бар. Одан жоғары жанама дыбыстар обертон деп аталады. Тембр 

олардың саны мен қарқындылығымен анықталады. Обертондар дербес 

дыбыстар ретінде қабылданбайды, олар негізгі тонмен бірге естіледі, дыбыстың 
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түсін, тембрін және дыбыс сапасын анықтайды, яғни кейбір дыбыс көздердін 

басқа дыбыс көздерінен ажыратуға мүмкіндік береді. 

Сөйлеу сигналына қатысты дыбыстық толқынның формасы да күрделі 

құрылымға ие, өйткені тербелмелі дауыс желбезектері (1.1 және 1.2-суреттерді 

қараңыз) барлық бөліктермен тербеліске ұщырайды және негізгі тонның 

акустикалық толқынымен қосылып, адам дауысының қайталанбас тембрін 

құрайтын қосымша дыбыстық толқындарын тудырады. 

 

1.2.4. Сөйлеу сигналының формантты жиіліктері 

Сөйлеу сигналында негізгі тон немесе негізгі жиіліктің тоны болады (1.4 

суретті қараңыз.). Негізгі тон жиілігінің мәні дауыс байламдарының көлеміне 

және керілу дәрежесіне байланысты болады (1.1 және 1.2-суретті қараңыз). 

Артикуляция процесінде дауыс желбезектерінің керілу дәрежесін реттей 

отырып, адам негізгі тонның жиілігін өзгерте алады. 

Сөйлеу трактінің резонанстық қуыстарында пайда болған төрт жиілік 

сөйлеудің қалыптасуына белсенді қатысатыны белгілі. Бұл жиіліктер 

форманттар деп аталады. 1.5-суретте "И" және "У" дауысты дыбыстарының 

реттілігін айту кезіндегі формантты құрамды суреттейтін 3D-спектрограмма 

көрсетілген [17]. "И" дауысты дыбысынан ауысу кезінде F2 формантасының 

жиілігі 2400 Гц-тен 784 Гц-ке өзгереді, сонымен қатар F3 және F4 

форманттарының бірдей уақытта әлсіреуі байқалады. 

 

 
 

1.5 – сурет. "И" және "У" дауысты дыбыстарының реттілігін айту 

кезіндегі формантты құрам 

 

Осылайша, артикуляция процесінде дыбыстың форманттық 

компоненттерінің амплитудасы да, жиілігі де өзгеруі мүмкін, бірақ дауысты 

дыбыстардағы форманттардың саны тұрақты болып қалады және әрқашан 4-ке 

тең болады. 

 

1.2.5. Тіл жүйесінің моделі 

Тіл білімі саласында барлық лингвистикалық ұғымдар иерархиялық 

принцип бойынша бірнеше деңгейге бөлінеді: фонетикалық, морфологиялық, 

лексикалық және синтаксистік. Осы деңгейлерді қарастырайық. 
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1. Фонетикалық деңгейде фонемалар мен аллофондар сияқты ұғымдар 

анықталады. Бұл жоғары деңгейдегі барлық лингвистикалық элементтер 

құрылатын "кірпіштер". Фонема – тілдің минималды семантикалық бірлігі. 

SAMPA халықаралық фонетикалық алфавитіне сәйкес, американдық ағылшын 

тілінде 24 дауыссыз және 17 дауысты, ал орыс тілінде 37 дауыссыз және 6 

дауысты фонема бар. Мысалы бір фонеманы басқасына ауыстырғанда жаңа сөз 

шығады (<д>ом — <т>ом); фонемалардың орналасу тәртібін ауыстырған кезде 

де жаңа сөз шығады(<сон> — <нос>); бір фонеманы жойған кезде де дәл солай 

(т<р>он — тон) [18]. 

Фонемалар келесі қасиеттері бойынша жіктеледі: ұяңдық («дом» сөзіндегі 

д фонемасы) және қатаңдық («том» сөзіндегі т фонемасы); жуандық («дом» 

сөзіндегі д фонемасы) және жіңішкелік («Дёма» сөзіндегі д фонемасы); 

үзілмелік («дал» сөзіндегі д фонемасы) және сүзілмелік («зал» сөзіндегі з 

фонемасы); мұрындылықтың жоқтығы («дам» сөзіндегі д фонемасы) немесе 

мұрындылықтың болуы («нам» сөзінде); алдыңғы тілмен айтылуы («дам» 

сөзіндегі д фонемасы) және артқы тілмен айтылуы («гам» сөзіндегі г фонемасы) 

[18]. 

Өзгеруі фонеманың өзгеруіне әкелетін белгілер фонемалардың 

фонологиялық маңызы бар белгілері деп аталады. Фонемалардың мұндай әр 

түрлі орындалуы фонема нұсқалары немесе аллофондар деп аталады. Мысалы, 

О дауысты әрпі «вода» және «водяной» сөздерінде әр түрлі айтылады. Сонымен 

бірге, бұл дауысты дыбыстар бірдей о фонемасының өкілдері болып табылады, 

өйткені олар "вод" түбір морфемасының дыбыстық құрылымында бірдей орын 

алады. 

Қазақ тілі теориясының негізін қалаушысы А. Б. Байтұрсынов қазақ 

тілінің 28 дыбысын анықтады. Қазақ тілі теориясының дамуы А. А. 

Шәріпбаевтың еңбектерінде көрніс тапты, ол қазақ тілінің 31 фонемасын, оның 

ішінде 9 дауысты фонеманы, 14 дауыссыз және 8 қатаң дауыссыз фонеманы 

бөліп көрсетті [19-21]. 

2. Морфологиялық деңгейде буындар мен морфемалар сияқты 

лингвистикалық элементтердің құрылымына шектеулер қойылады. Бұл 

элементтер фонемалар мен аллофондардан тұрады. 

Буын – бұл сөйлеу ағынының минималды фонетикалық бірлігі, оның 

құрамына, әдетте, оған іргелес дауыссыз дыбыстары бар бір дауысты дыбыс 

кіреді. Буындар ашық, жабық, шартты түрде жабық, жабық және жабылмаған 

болады. 

Тіл жүйесі моделінің келесі лексикалық маңызы бар бірлігі – морфема. 

Анықтамаға сәйкес морфема сөздің ең кіші мағыналы бөлігі болып табылады. 

Мысалы, "бөлшекті" сөзінде "бөлшек" морфемасын ажыратуға болады. 

Морфемалар буындармен сәйкес келуі мүмкін немесе бұл морфема бірнеше 

буыннан да тұруы мүмкін (мысалы, екі буыннан тұратын "бөл-шек" 

морфемасында). Морфемалардың өздері сөйлемдер құра алмайды, бірақ 

олардың көмегімен үлкен лингвистикалық бірліктер – лексемалар жасалады. 
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3. Лексикалық деңгейде белгілі бір тіл үшін мүмкін болатын сөздер 

мен сөз формалары анықталады. Шынында да, морфемалар мен буындарды 

біріктіре отырып, қандай-да бір мағынаға ие бола бермейтін сөз тіркестерінің 

шексіз санын құруға болады. Лексема – жалпы лексикалық мағынасы бар 

көптеген сөз формалары. Лексема сөйлемнің мүшесі бола алады және 

сөйлемдер құра алады. 

Сөздер лексема рөлін атқара алады, бірақ барлық сөздер лексема бола 

бермейді. Мысалы, "да" және "де" шылаулары лексема емес [22]. 

Сөйлеуді тану жүйелері лексемалардың сөздіктерін қолдана алады. Осы 

сөздіктердің көмегімен мағыналық жүктемесі жоқ және тану механизмінің 

қателігінен пайда болған жалған комбинацияларды жоя отырып, лексемаларды 

тану процесін сенімдірек етуге болады.  

4. Синтаксистік деңгейде «сөйлем» сияқты ұғым анықталады. 

Анықтамаға сәйкес, сөйлем – бұл тілдің заңдылықтарына сәйкес 

грамматикалық түрде құрылған, ойды қалыптастыру, білдіру және хабарлаудың 

негізгі құралы болып табылатын сөйлеудің тұтас бірлігі. Дәл осы деңгейде адам 

миы сөйлеу құрылымдарын ұғымдар мен образдар арқылы бейнелейді, 

объектілер мен оларды білдіретін сөздер арасында байланыс орнатады. 

Сөйлеуден бөлек сөйлемдерді ажырата алатын тану жүйелерін ғана 

айтарлықтай жақсы деп санауға болады, өйткені адам өз ойларын сөйлем 

түрінде тұжырымдайды.  

 

1.3. Дауыспен басқару жүйелеріндегі сөйлеу сигналдарын өңдеу 

әдістемесі 

1.3.1. Сөйлеу сигналдарын тану мәселесін шешудің негізгі тәсілдері 

Сөйлеу сигналдарын тану мәселесін шешудің барлық әдістерін екі түрге 

бөлуге болады: дискриминантты және құрылымдық [23-24]. Дискриминанттық 

тәсілдің мәні сөйлеу образдары белгілерінің кеңістігін қалыптастыру болып 

табылады, онда ұқсас сөйлеу бейнелері жалпы популяцияны – таксондар 

немесе кластерлерді құрайды [25]. Бұл тәсілдің бірқатар кемшіліктері бар. 

Біріншіден, оқу үлгісінің шектеулі қуатына байланысты әр кластер үшін 

ықтималдық тығыздығы функциясының шынайы статистикалық 

сипаттамаларының орнына бағалауды қолдануға әкеледі, ал бұл өз басы 

статистикалық шешуші критерийлерге негізделген классификаторлардың 

оңтайлы шарттарының бұзылуына, демек тану қателіктеріне әкеп соғады. 

Екіншіден, бұл әдіс табиғи сөйлеудің жоғары өзгергіштігіне және нәтижесінде 

барлық мүмкін болатын прецеденттермен нақты оқу үлгісін құру мүмкін 

еместігіне байланысты біріккен сөйлеуді тану мәселелеріндегі сөйлеу 

сигналдарына тікелей қолданыла алмайды [25]. 

Бұл кемшіліктер құрылымдық тәсілде болмайды. Құрылымдық тәсіл – бұл 

формальды грамматика теориясына негізделген сөйлеу образдарын тану әдісі, 

онда соңғы сөйлеу сигналы құрылымдық бірліктердің иерархиялық жиынтығы 

ретінде ұсынылады. 
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Сөйлеудің жеке минималды акустикалық-фонетикалық бірлігін анықтау 

дәлдігі, әдетте, 80%-дан аспайды, сондықтан тілдің қабылданған фонетикалық, 

синтаксистік және лексикалық модельдері сөйлеу сигналын түпкілікті тану 

ықтималдығын арттыруға ықпал етеді. Құрылымдық тәсілдің басты 

артықшылығы - акустикалық-фонетикалық бірліктер саны барлық мүмкін сөз 

формаларына қарағанда әлдеқайда аз, бұл дискриминанттық тәсілмен 

салыстырғанда уақыт шығындарын едәуір азайтады. 

Әрі қарай мазмұндау формальды грамматика теориясы негізінде сөйлеу 

образдарын танудың құрылымдық тәсілін ғана қарастырады.  

 

1.3.2. Объектілерді дауыспен басқару жүйелеріндегі бионикалық 

тәсіл  

Ғылыми-техникалық прогрестің және ақпараттық технологиялардың 

дамуының арқасында техникалық құрылғылар мен жүйелерде тірі табиғаттың 

ұйымдасу принциптері, қасиеттері, функциялары мен құрылымдарын 

қолдануға және бионика деп аталатын ғылымның жаңа бөлімін дамытуға 

мүмкіндік туды. Бионика - пәнаралық ғылым, ол биология мен радиотехника, 

химия мен кибернетика, физика мен психология, биофизика мен аспап жасау 

бойынша қолда бар білімді жинақтайды. 

Бионика бойынша жұмыстардың негізгі бағыттары келесі мәселелерді 

қамтиды: 

 телемеханиканың жаңа элементтері мен құрылғыларын әзірлеу 

үшін адам мен жануарлардың жүйке жүйесін зерттеу және жүйке жасушалары 

(нейрондар) мен нейрондық желілерді модельдеу (нейробионика);  

 жаңа датчиктер мен анықтау жүйелерін әзірлеу мақсатында тірі 

организмдердің басқа қабылдау жүйелерінің сезім мүшелерін зерттеу;  

 техникада осы принциптерді қолдану үшін әртүрлі жануарлардағы 

бағдарлау, орналасу және навигация принциптерін зерттеу;  

 жаңа техникалық және ғылыми идеяларды ұсыну үшін тірі 

организмдердің морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Объектілерді басқарудың бионикалық әдісі дегеніміз - көптеген ерікті 

қозғалыстарды қоспағанда, ағзаның тіршілік әрекетінің әртүрлі көріністері 

бақылау сигналдары ретінде қолданылатын аспаптарды, механизмдерді және 

құрылғыларды басқару жүйесі [26]. Дауыспен басқару жүйелері объектілерді 

басқарудың бионикалық әдістеріне толыққанды жатады. Шынында да, 

дауыспен басқару жүйелерінде сөйлеу сигналдарын өңдеу технологиясы – бұл 

тілдік модельді жүзеге асырудың әдістері мен құралдарының жиынтығы. 1.6-

суретте тілдік модельдің деңгейлерін іске асыратын дауыспен басқару 

жүйесіндегі әрекеттердің (сөйлеу сигналдарын өңдеу кезеңдерінің) типтік 

реттілігі көрсетілген. 
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1.6-сурет. Дауыспен басқару жүйесіндегі сөйлеу сигналдарын өңдеу 

кезеңдері 

 

Бионикалық басқарудағы басқарушы ықпал мыналар болуы мүмкін: 

әртүрлі қозғыш ұлпалар тудыратын биоэлектрлік потенциалдар, жүрек-тамыр 

жүйесі мен тыныс алудың жұмысымен қатар жүретін механикалық және 

акустикалық құбылыстар, дене температурасының ауытқуы және басқалар. 

Биоэлектрлік жүйелер және дауыспен басқару жүйелері ең таралған. 

Биоэлектрлік басқару жүйелерінде биопотенциалдар қаңқа бұлшықеттері, 

жүрек, ми, нервтер арқылы жасалады. Дауыспен басқару жүйелерінде ми 

арқылы пайда болатын биопотенциалдар адамның сөйлеу жолында 

акустикалық тербелістерге айналады, олар басқару объектісіне беріледі, онда 

олар электр сигналдарына айналады, содан кейін сүзу және күшейту арқылы 

өңделеді, командалық, басқару сигналдары түрінде талданады және жүзеге 

асырылады. 

 

1.4. Дауыспен басқару жүйелеріндегі сөйлеу сигналдарын өңдеу 

алгоритмдерін сыни талдау  

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, біз дауыспен басқару 

жүйелеріндегі сөйлеу сигналдарын өңдеу алгоритмдерін қарастырамыз. 

Адамның сөйлеу параметрлерін сипаттайтын, сөйлеу түзуші трактінің өзгеру 

формасымен, көлемімен, динамикасына тәуелді және адамның эмоционалды 

жағдайын сипаттайтын негізгі ұғымдарды сөйлеу үлгілерін ажыратуға 

мүмкіндік беретін объективті белгілердің төрт тобына бөлуге болады: 

амплитудалық-жиілік, кепстрлік, спектрлік-уақыттық және сызықтық емес 

динамиканың белгілері. Толығырақ, белгілердің әр тобы: [27-28] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8#cite_note-terraRef-15
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1.4.1. Сөйлеу сигналдарының амплитудалық-жиіліктік белгілері. 

Фурье түрлендіруін қолдана отырып сөйлеу сигналын талдау 

Фурье түрлендіруі (ФТ) бастапқы периодтық функцияның қатарға 

ыдырауын қамтиды, нәтижесінде бастапқы функция әртүрлі жиіліктегі 

синусоидалы толқындардың суперпозициясы түрінде ұсынылу мүмкіндігіне ие 

болады. Мұндай суперпозиция сигналдың спектрі болып табылады. Сөйлеу 

сигналдарының келесі амплитудалық-жиіліктік белгілерін ауыспен басқару 

жүйелерінде ФТ арқылы талдауға болады: 

− қарқындылық, амплитуда; 

− энергия; 

− негізігі тон жиілігі (НТЖ); 

форманттық жиіліктер. 

Амплитудалық-жиіліктік белгілер сөйлеу сигналы бойынша қабылдаудың 

ең аз деген уақытында адам үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды. 

ФТ сигналды уақытша аймақтан жиілік аймағына түрлендіреді және оны жиілік 

компоненттеріне ыдыратады: 

dtetsS tj 





 )()(  

(1.1) 

  deSts tj





 )()(  

(1.2) 

Бұл жердегі )(S  – жиілік аймағындағы сөйлеу сигналы; s(t) – уақытша 

аймақтағы сигнал; j – жорамал бірлік. 

Дауыспен басқару жүйелерінде дискретті Фурье түрлендіруі (ДФТ) 

қолданылады, өйткені сөйлеу сигналы гармоникалық компоненттердің 

қосындысы ретінде дискретті түрде ұсынылады: 
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Бұл жердегі k – гармоника нөмірі;
TN )1(

2





  – бірінші гармоника 

жиілігі; 0<n<N – дискретті уақыт санағы; T – дискретизацияның жиілік 

периоды. 

Формуланы (1.3) талдау нәтижесінде ұзақтығы t сек, АСТ-мен 

цифрландырылған және N дискретті үлгілер ретінде ұсынылған сөйлеу сигналы 

гармоника жиынтығымен ұсынылған дискретті периодты емес спектрге ие 

болатыны анықталды. 

ДФТ көмегімен спектрді құру сөйлеу сигналы туралы ақпаратты ықшам 

және көрнекі түрде ұсынуға және оның компоненттерінің амплитудасы мен 

жиілігін есептеуге мүмкіндік береді. Алайда, спектрлік түрде қысқа мерзімді 

жергілікті ерекшеліктерді егжей-тегжейлі талдау мүмкін емес, бұл ДФТ-ның 

елеулі кемшілігі болып табылады [29-30]. 
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Сондай-ақ, амплитудалық-жиілік белгілерін анықтау эмоционалды 

сөйлеуді белгілеуді қамтамасыз етпейтінін атап өткен жөн. 

 

1.4.2. Сөйлеу сигналдарының кепстрлік белгілері. Кепстр көмегімен 

сөйлеу сигналын талдау  

Ақпаратты спектрлік ұсынудың артықшылықтарына сүйене отырып, 

кепстральды талдау (КТ) идеясы пайда болды, яғни спектрдегі жиілік осін 

уақыт осіне ауыстыру, басқаша айтқанда, спектрді жай сигнал ретінде 

қарастыру. 

Кепстр - сигналдың сипаттамасы, функцияның энергетикалық спектрі 
2

)(ln S . Кепстральды талдау сөйлеу сигналдарын өңдеу мәселелерінде мел-

жиіліктік кепстральды коэффициенттер (МЖКК) деп аталатын мел-шкала 

бойынша кепстрлік коэффициенттерді бөлуге негізделген. MЖКК алу әдісі 

адамның есту мүшелерінің жұмыс істеу моделіне негізделген және адам 

құлағының жиілік сезімталдығын модельдейтін мелдердің жиілік шкаласын 

қолданады[31-32]. 

Кепстральды талдау сөйлеу сигналдарын өңдеу саласында жиіліктік 

өңдеу аймағына өту кезінде сөйлеу сигналы туралы ақпараттың сығылуын 

қамтамасыз етеді. КТ нәтижесінде егер бастапқы спектрдің әр гармоникалық 

сериясы кепстрдегі бір ғана компонентпен ұсынылса, бастапқы спектрлік 

ақпаратты неғұрлым ықшам түрде ұсынуға мүмкіндік туады. Қазіргі уақытта 

кепстр – бұл бастапқы сигнал спектрінің логарифмдік спектрі, яғни бастапқы 

спектр өрнекке сәйкес логарифмдік масштабта ұсынылуы керек [33]: 

  deSqC qi

s
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(1.4) 

Сигналдың амплитудалық спектрі s(t); 

 – аргумент уақыт өлшеміне ие, бірақ бұл ерекше, кепстралды уақыт, 

өйткені кез-келген уақытта q бастапқы сигналдың функциясына байланысты 

 - ∞ < t< + ∞. 

 

1.4.3. Сызықтық болжауды қолдана отырып сөйлеу сигналын талдау  

Сызықтық болжау әдісі сөйлеу сигналдарын өңдеу мәселелерінде ең көп 

қолданылатын әдістердің бірі болып табылады. Сызықтық болжау моделі s(n) 

сөйлеу сигналының кез-келген санағы оның алдындағы санақтардың белгілі бір 

p санының сызықтық комбинациясымен шамамен бағалануы мүмкін деген 

болжамға негізделген, бұл келесі арақатынасқа әкеледі: 

)()1()(
1

nGunsans
p

i

i 


 

(1.5) 

Бұл жердегі a1, a2, ..., ap – болжау коэфиценттері; u(n) – қалыпты қозу 

тізбегі (болжау қатесі); G – күшею коэффициенті [34-36]. 
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Болжау қатесі u(n) бастапқы және шамамен есептелген (болжамды) 

үлгілер арасындағы айырмашылық ретінде анықталады: 

)()()()()(
1

knsansnsnsnu
p

k

k  



 

(1.6) 

Сызықтық болжаудың негізгі міндеті - u(n)-ді барынша азайтуға 

мүмкіндік беретін болжау коэффициенттерінің жиынтығын анықтау. 

 

1.4.4. Корреляциялық функцияны қолдана отырып сөйлеу сигналын 

талдау  

Сөйлеу сигналының корреляциялық талдауы (КрТ) – статикалық екі 

немесе бірнеше шамалардың (немесе белгілі бір рұқсат етілген дәлдік 

дәрежесімен осындай деп санауға болатын шамалардың) өзара байланысын 

анықтау. Екі шаманың корреляциясының математикалық өлшемі - корреляция 

коэффициенті. Сөйлеу сигналдарын өңдеуде статистикалық мәліметтердің КрТ 

өте танымал. Әдістің танымалдығы екі жағдайға байланысты: корреляция 

коэффициенттерін есептеу оңай және оларды қолдану арнайы математикалық 

дайындықты қажет етпейді. Сөйлеу сигналдарын өңдеу міндеттеріне қатысты 

корреляциялық талдаудың негізгі ұғымдары автокорреляциялық және өзара 

корреляциялық функциялар болып табылады [37-38]. 

Автокорреляциялық функция қатарға бөлінген, бірақ ығысумен алынған 

бір сөйлеу сигналының шамалары арасындағы статистикалық қатынасты 

анықтайды:  

dttstsA 




 )()(   

(1.7) 

Бұл жердегі s(t) – сөйлеу сигналы; τ – уақыт ығысуы.  

Өзара корреляциялық функция қатарға бөлінген сөйлеу сигналдарының 

мәндерінің екі тізбегінің корреляция дәрежесін анықтайды, сонымен қатар 

ығысумен де қабылданады:  

dttstsB 




 )()( 21   

(1.8) 

Бұл жердегі s1(t), s2 (t) – сөйлеу сигналдары [37-38]. 

 

1.4.5. Сөйлеу сигналының спектрлік-уақыттық белгілері  

Сөйлеу сигналының спектрлік белгілері: 

 талданған сөйлеу сигналы спектрінің орташа мәні; 

 спектрдің қалыпты орташа мәні; 

 сигналдың спектр жолақтарында болуының салыстырмалы уақыты; 

 сигналдың спектр жолақтарында болуының қалыпты уақыты; 

 жолақтардағы сөйлеу спектрінің медианалық мәні; 

 жолақтардағы сөйлеу спектрінің салыстырмалы қуаттылығы; 

 сөйлеу спектрінің жанамаларының өзгеруі; 
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 сөйлеу спектрінің жанамаларының өзгеруінің қалыпты мәні; 

 спектрдің жолақтары арасындағы спектрлік жанамалардың кросс-

корреляция коэффициенттері. 

Сөйлеу сигналының уақыттық белгілері: 

 сегмент, фонема ұзақтығы; 

 сегмент биіктігі; 

 сегменттің пішін коэффиценті. 

Спектрлік-уақыттық белгілер келесі үш типтегі компоненттердің бар-

жоғына негізделе отырып, сөйлеу сигналын оның физика-математикалық мәні 

бойынша сипаттайды: 

 дыбыстық толқынның мерзімді (тональды) аумақтары; 

 дыбыстық толқынның периодтық емес аумақтары (шу, жарылыс); 

 сөйлеу үзілістері жоқ аумақтар. 

Спектрлік-уақыттық белгілер әр түрлі тұлғалардағы уақыт қатарлары мен 

дауыс импульс спектрінің өзіндік ерекшеліктерін және олардың сөйлеу 

трактілерінің сүзгілеу функцияларының ерекшеліктерін көрсетуге мүмкіндік 

береді. Олар сөйлеушінің артикуляциялық сөйлеу органдарын қайта құру 

динамикасымен байланысты сөйлеу ағынының ерекшеліктерін сипаттайды 

және сөйлеушінің артикуляциялық мүшелерінің өзара байланысының немесе 

синхронды қозғалысының өзіндік ерекшелігін көрсететін сөйлеу ағынының 

интегралды сипаттамалары болып табылады [39-44]. 

 

1.4.6. Вейвлет-түрлендіруді қолдану арқылы сөйлеу сигналын талдау  

Вейвлет (wavelets) терминін "кішкентай толқын" деп аударуға болады. 

Вейвлеттер - Фурье талдауының кемшіліктерін қамтымайтын қолданбалы 

математиканың әртүрлі мәселелерін шешудің жаңа құралы. Вейвлет түрлендіру 

(ВТ) кезінде сөйлеу сигналы жиілікті де, уақытты да сипаттайтын 

функциялардың базисіне орналастырылады. 

Сөйлеу сигналының ВТ - бұл оның жалпыланған қатар түрінде немесе 

базистік функциялар жүйесіне сәйкес ұсынылуы: 
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(1.9) 

Бұл базистік функциялар ана (бастапқы) вейвлеттен ψ(t) "b" – ге ауысу 

және уақыт осі бойынша "a" масштабтау арқылы жасалады. Вейвлеттерді 

қолдана отырып, сигналдың қасиеттерін физикалық кеңістікте (уақыт, 

координат) және жиілік кеңістігінде бір мезетте талдауға болады[45-46]. 

S(t) сөйлеу сигналының ВТ нәтижесі S(t) сөйлеу сигналын вейвлет 

функциясымен )(, tba  жинақтау арқылы алынған екі өлшемді коэффициенттер 

dtttsbaW ba )()(),( ,




   жиынтығы болып табылады. Коэффициенттер 

жиынтығы белгілі бір нүктедегі сигналдың әрекеті вейвлеттің белгілі бір 

масштабтағы "мінез-құлқына" қаншалықты ұқсас екенін көрсетеді. Осы 
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нүктенің төңірегіндегі тіркелген тәуелділіктің түрі толқын түріне неғұрлым 

жақын болса, соғұрлым тиісті коэффициент абсолютті мәнге ие болады. Теріс 

коэффициенттер тәуелділік толқынның "тура қарама-қарсы бейнесіне" ұқсас 

екенін көрсетеді. 

Масштабтың өзгеруіне байланысты ("а" ұлғаюы ab(t) функциясының 

Фурье спектрінің тарылуына әкеледі) вейвлеттер әртүрлі масштабтағы 

(жиіліктегі) сипаттамалардың айырмашылығын анықтай алады, ал ығысу 

арқылы – зерттелетін барлық аралықтағы әртүрлі нүктелердегі сигналдың 

қасиеттерін талдай алады. Сондықтан, стационарлық емес сигналдарды 

талдағанда, вейвлеттердің локальдық қасиетіне байланысты Фурье 

түрлендіруден айтарлықтай артықшылық етеді, өйткені Фурье талдауы бұл 

жағдайда қолданылатын функциялар жүйесі (күрделі экспонент немесе 

синустар мен косинустар) шексіз аралықта анықталатындықтан талданатын 

сигналдың жиіліктері (масштабтары) туралы тек ғаламдық ақпарат береді. 

Жиілік – уақыт аймағында ығысу мен масштабтауды қолдану сөйлеу 

сигналдарын әртүрлі масштабта талдауға және уақыт бойынша олардың 

сипаттамалық белгілерінің орнын дәл анықтауға мүмкіндік береді. Сөйлеу 

сигналдарын өңдеудегі ең көп таралған вейвлет-функциялар: Хаар вейвлеті, 

Добеши вейвлеті, "Мексикалық қалпақ" вейвлеті, Марлет вейвлеті (кешенді 

базис) [45-46]. 

Сөйлеуді тану үшін вейвлет-түрлендіруді пайдаланған кезде әзірлеуші 

қажетті функцияны таңдауы керек. Танудың сәттілігі дұрыс таңдауға 

байланысты. 

1.4.7. Эмпирикалық режимдерге ыдырау және Гильберт-Хуан 

түрлендірулерін қолдана отырып, сөйлеу сигналын талдау  

Гильберт-Хуанг түрлендіруі – бұл соңынан Гильберт түрлендіруі 

қолданылатын сигналдың эмпирикалық модаларға (ЭМ) ыдырауы. Гильберт 

түрлендіруі (ГТ) [47] бастапқы тар жолақты сигналды екі компонентке бөлуге 

мүмкіндік береді: амплитудалық және фазалық. Егер оның спектрінің ені 

орташа жиіліктен әлдеқайда аз болса, сигнал тар жолақты екенін ескеру қажет 

      ,
2

21
21





               (1.10) 

Бұл жердегі 1, 2 – жоғары және төмен шекті жиіліктер. Шектеулі спектрі бар 

мұндай сигналдар ГТ көмегімен аналитикалық түрде ұсынылуы мүмкін. 

Гильберт бойынша жиіліктің тар жолағында орналасқан гармоникалық 

құрамдастардың қосындысынан тұратын күрделі x(t) сигналы келесі өрнекпен 

ұсынылады: 

        ),cos()(
0

kk

k

k txtx  




                                                                                   (1.11) 

Бұл жердегі әрбір қосылғыш абсцисса осіне (kt+k) бұрышпен орналасқан xk(t) 

векторының абсцисса осіне проекциясы ретінде қарастырылады. (1.7 – сурет) 

[48]. 
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1.7.-сурет. Қосылғыштың абсцисса осіне проекциясы 

  

Ординат осіне xk(t) векторының проекциясына сәйкес келетін сигналды 

xk(t) сигналына түйіндес деп атайды 

     ).sin()(~
kkkk txtx              (1.12) 

Егер күрделі сигналдың математикалық моделін келесі түрде ұсынсақ 

),(cos)()( ttAtx             (1.13) 

онда: 

,)(~)()( 22 txtxtA              (1.14) 

,
)(

)(~
)(

tx

tx
arctgt              (1.15) 

Бұл жердегі A(t) –x(t) сигналының жанамасы деп аталатын нәтижелік 

вектор (модуль); (t) – абсцисса осімен және A(t) нәтижелік векторымен пайда 

болған x(t) сигналының ығысу бұрышы немесе толық фазасы. 

(1.11) – (1.15) қатынастарынан x(t) функциясы A(t) векторының абсцисса 

осіне проекциясы екені белгілі болады, оған қатысты (t) бұрышы есептеледі. 

Ал   0~ tx  болатын нүктелерде 
)()( txtA 

 теңдігі орын алады. 

Сонымен қатар,   0~ tx  орындалғанда: 

.
)(

)(

)(

dt

tdx

td

tdA
             (1.16) 

Бүл   0~ tx  нүктелерінде A(t) мен x(t) қисық сызықтары ортақ 

жанамаларға ие болатынын, яғни x(t) амплитудалық мәндерге жақын мәндер 

қабылдайтынын білдіреді. Бұдан шығатыны - A(t) жылдам тербелмелі 

функцияның жанамасы болып табылады [48]. 

Түйіндес және бастапқы сигналдар арасындағы байланыс Гильберт 

түрлендіруінің жұбымен сипатталады: нақты x(t) сигнал үшін Коши 

интегралының (PV) негізгі мәнімен тікелей  
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және кері анықталады: 
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 (1.17) және (1.18) өрнектері   ttx cos  болғанда   ttx sin~  , ал 

  ttx sin  болғанда   ttx cos~   тең болатынын көрсетеді. Осыдан 

гармоникалық сигналды Гилберт бойынша түрлендіру үшін оны кешіктіру 

жағына қарай /2 бұрышымен қозғау керектігі белгілі болады. Гармоникалық 

құраушылардың қосындысынан тұратын x(t) сигналы үшін ГТ әрбір 

қосындыны кешіктіру жағына қарай /2 бұрышына бұрумен жүзеге асырылады 

[49]. 

X(t) сигналын тікелей Гильберт бойынша түрлендіру аналитикалық 

(күрделі) сигнал үшін өрнекті былай жазуға мүмкіндік береді  
)()()(~)()( tIetAtxItxtZ   (1.19) 

Бұл жердегі A(t) мен (t) – сәйкесінше x(t) сигналының амплитудасы (жанама) 

және фазасы, 1I  – түйіндес бірлік. Бұл жағдайда лездік жиілік фазаның 

туындысы ретінде анықталады [48]: 

.
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)(
dt

td
t


   (1.20) 

Аналитикалық сигналдан алынған лездік жиілікті сигналдардың жиілік-

уақыттық көрінісін жасау үшін қолдануға тырысқан. Өкінішке орай, мұндай 

түрлендірудің негізгі мәселесі - нақты сигналдар үшін ГТ көмегімен алынған 

лездік жиілік физикалық мағынасы жоқ жиілік компоненттеріне ие болуы 

мүмкін. Бұл мәселені Фурье әдісі мен сүзгі теориясы негізінде шешу оң нәтиже 

бермеді. Жетістікке Хуан және оның әріптестері эмпирикалық моданың ыдырау 

технологиясын (ЭМД) жасаған кезде ғана қол жеткізілді.[49]. 

ЭМД классикалық алгоритмның негізінде [49] сигналдың максимумы мен 

минимумы бойынша тегіс жанамаларын құру, осы жанамалардың орташа мәнін 

табу және оны кіріс сигналынан айырып алу жатыр. Жанамалар текше сплайн-

интерполяция немесе басқа тегістеу әдісі арқылы жасалады. Осы әрекеттердің 

нәтижесінде алғашқы эмпирикалық модаға (ЭМ) алғашқы жуықтас шама пайда 

болады. ЭМ-ді толыққанды ажырату үшін табылған ЭМ үшін қайтадан 

максимумдар мен минимумдарды тауып, бұрын сипатталған барлық 

әрекеттерді қайталау қажет. Елеу деп аталатын бұл итерациялық процесс оны 

тоқтатуға белгіленген критерийге жеткенге дейін жалғасады. Елеу нәтижесінде 

алғашқы эмпирикалық мода алынады. Әрі қарай, келесі ЭМ табу үшін бастапқы 

сигналдан табылған ЭМ-ді алып тастап, сипатталған әрекеттерді қайтадан 

қайталау керек. Бұл барлық ЭМ табылғанша жалғасады. Қалған екі 

экстремумнан аспайтын кезде келесі ЭМ іздеу тоқтатылады. 

Декомпозицияның, яғни бөлінудің әр деңгейіндегі сигнал екі компонент 

түрінде беріледі. Бірінші компонент - жоғары жиілікті тасымалдануына жауап 

беретін және жергілікті ерекшеліктер мен сигналдың нәзік бөлшектерін 

көрсететін (егжей-тегжейлі ЭМ) жылдам тербелмелі ЭМ ci(t). Екінші 

компоненті ri(t) (алдында шығарылған ЭМ-нен кейінгі қалдық) – баяу 

тербелмелі, аппроксимациялаушы және төмен жиіліктердің тасымалдануына 

жауап береді. Қалдық одан әрі ыдырауға ұшырайды (егер оның әр түрінің кем 
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дегенде бір экстремумы болса). 1.8-суретте сөйлеу сигналы фрагментінің 

эмпирикалық модаларға бөлінуі көрсетілген [50] 

 

 
 

1.8-сурет. Сөйлеу сигналы фрагментінің эмпирикалық модаларға бөлінуі 

 

Гильберт-Хуангтың түрленуі ЭМД - ге қосымша алынған эмпирикалық 

модаларға сәйкес Гильберт спектрін қалыптастыру алгоритмін қамтиды. Әрбір 

ЭМ ci(t) үшін (1.14), (1.15) және (1.20) өрнектерге сәйкес Ai(t) жанамалары, i(t) 

фазалары және i(t) лездік жиіліктер есептеледі. Содан кейін х(t) кіріс сигналы 

келесідей өрнектеледі [50]: 
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Бұл жердегі  R  өрнектің нақты мәнін білдіреді. 

(1.21) теңдеу әр эмпирикалық моданың амплитудасы мен жиілігін уақыт 

функциясы ретінде білдіреді. Сол кіріс сигналы үшін өрнек келесідей жазылуы 

мүмкін [50]: 
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 (1.22) 

Бұл жердегі Ai және i константалар ретінде берілген. 

Амплитуданың мұндай жиілік-уақыттық таралуы Гильберттің 

амплитудалық спектрі немесе жай Гильберт спектрі деп аталады және сызықты 

емес, анықталмаған деректерді талдауда жергілікті және бейімделгіш әдіс 

болып табылады. Егер амплитудаға энергияның тығыздығын көрсету үшін 

квадраттық пішін берілсе, онда біз Гильберттің энергетикалық спектрін аламыз 

[50]. 
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1.4.8. Сөйлеу сигналының сызықтық емес динамикасының белгілері 

Сөйлеу сигналының сызықтық емес динамикасының белгілері: 

 Пуанкаре бейнелеуі; 

 рекуррентті график; 

 Ляпуновтың максималды сипаттамалық көрсеткіші - аттрактордың 

белгілі бір геометриясына сәйкес келетін адамның эмоционалды жағдайы 

(фазалық портрет) [51]; 

 Фазалық портрет (аттрактор); 

 Каплан-Йорк өлшемі - адамның эмоционалды жағдайының сандық 

өлшемі, "сабырлы" күйден "ашулануға" дейін (сөйлеу сигналы спектрінің 

деформациясы және ығысуы)[52-53]. 

Сызықтық емес динамика әдістерінің теориялық негіздемесі Такенс 

теоремасы болып табылады, бұл аттрактордың фазалық портретін уақыт 

қатарына немесе оның бір координатына сәйкес қалпына келтіру мүмкіндігін 

дәлелдейді. Қалпына келтірілген сөйлеу траекторияларынан сигнал 

сипаттамаларын бағалау бақыланатын уақыт қатарының сызықты емес 

детерминистік фазалық-кеңістіктік модельдерін құруда қолданылады. 

Аттракторлар түрінде анықталған айырмашылықтарды диагностикалық 

ережелер мен белгілер үшін қолдануға болады, бұл эмоционалды сөйлеу 

сигналында әртүрлі эмоцияларды тануға және дұрыс анықтауға мүмкіндік 

береді. 

 

1.4.9. Нейрондық желілерді қолдана отырып сөйлеу сигналын талдау 

Сөйлеу сигналын талдау әдістерін жетілдірудің бір жолы – жасанды 

нейрон желілерін (ЖНЖ) пайдалану [51-57]. Сөйлеу сигналын талдаудың 

нейрожелілік парадигмасы 1.9 суретте көрсетілген. 

 

 
  

1.9-сурет. Сөйлеу сигналын талдаудың нейрожелілік парадигмасы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8#cite_note-HromRef-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8#cite_note-HromRef-16
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Егер морфологиялық талдау және вейвлет түрлендіру әдістері сөйлеу 

сигналының дифференциалды сипаттамаларын анықтаса, онда нейрондық желі 

әдістері сөйлеу сигналын тұтастай бағалайды. Сөйлеу сигналын талдаудың 

нейрожелілік әдісінің нәтижесі интегралды сипаттама, яғни танылған сөз болып 

табылады. НЖ – бұл сөйлеу сигналын дәлірек және сенімді талдауға мүмкіндік 

беретін жаңа класс есептеушісі [51-57]. Нейрондық желі тәсілінің теориялық 

негіздемесі - А.Н.Колмогоров теоремасы [1-57]: n айнымалыларынан кез-келген 

үздіксіз функция келесі түрде ұсынылуы мүмкін 
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(1.23) 

Бұл жердегі gj және hij – үзіліссіз функциялар. А.Н. Колмогоров 

теоремасы белгілердің көп өлшемді кеңістігінде гипержазықтық құруға 

мүмкіндік береді, яғни сөйлеу сигналын талдау үшін НЖ қолданған кезде, 

сөйлеу сигналын сипаттайтын белгілер жиынтығында белгілердің біреуін бөліп 

алудың негізгі мүмкіндігі пайда болады. 

Нейрондық желілердің дәстүрлі алгоритмдерден артықшылығы - оларды 

оқыту мүмкіндігі. Д. Хебб постулаты бойынша оқыту ең алдымен 

синоптикалық байланыстар күшінің өзгеруінен тұрады. Нейрондық желілерге 

негізделген мәселелерді шешу үшін әзірлеушілерге келесі әркеттерді орындау 

қажет: 

− желінің тиісті моделін тандау; 

− желінің топологиясын анықтау (элементтер және олардың 

байланыстарының саны); 

− оқыту параметрлерін көрсету. 

Құрылымдық жағынан, ЖНЖ нейрондардан және олардың арасында 

ұйымдастырылған байланыстардан тұрады. Нейрон – НЖН жасушасы. Мидың 

жүйке жасушаларына секілді, ол екі күйде болуы мүмкін: қозу немесе тежелу. 

Нейрондардың әртүрлі байланыстары бар: синапстар – бір бағытты кіріс 

байланыстары, аксондар – нейронның шығыс байланыстары, олар арқылы 

сигналдар (қозу немесе тежелу) кейінгі нейрондардың синапстарына түседі. 

Әрбір бір бағытты байланыс физикалық мағынада электр өткізгіштікке 

тең болатын wi-нің салмағымен сипатталады (синаптикалық байланыс 

мөлшері). Оң және теріс wi мәндері сәйкесінше синапстардың қозған немесе 

тежелген күйін білдіреді. Барлық кірістердің қосындысы S нейронның 

ағымдағы күйін анықтайды [51-57]: 
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(1.24) 

Нейтрон шығысы нейтрон жағдайының функциясы болып табылады: 

 

y = f(S) 

 

    (1.25) 
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Сөйлеу сигналдарын тану мәселесінде ЖНЖ қолданған кезде, осы 

тапсырмаға сәйкес келетін желіні құру керек, содан кейін оны көптеген сөйлеу 

сигналдарына үйрету керек, яғни қателіктер санын азайту үшін синапстардың 

салмақ коэффициенттерін таңдау керек. 

1997 жылы Hochreiter & Schmidhuber жасаған ұзақ уақытты қысқа 

мерзімді жадтың (LSTM) нейрондық желісі үш түрлі тіл туралы алдын-ала 

қажетті білімге ие болмай-ақ, қолжазбаны тану бойынша үш конкурста жеңіске 

жетті. [59] 

 

1.4.10. Жасырын Марков модельдерін қолдана отырып, сөйлеу 

сигналын талдау 

Жасырын Марков моделі (ЖММ) - Бұл N күйден тұратын модель, әрбір 

күйде белгілі бір жүйе кез-келген параметрдің M мәндерінің бірін қабылдай 

алады. Модель "жасырын" деп аталу себебі - ол жүйенің нақты күйлері 

жасырылған "қара жәшік" рөлін атқарады. ЖММ-ді сөйлеуді тануда қолдану 

мынадай болжамдарға негізделеді [60-61]: 

– сөйлеу сигналы фрагменттерге (күйлерге) бөлінуі мүмкін, оның ішінде 

сигнал тұрақты деп санауға болады. Бұл күйлер арасындағы ауысу лезде жүзеге 

асырылады; 

– модель жасаған таңбаның пайда болу ықтималдығы тек модельдің 

ағымдағы күйіне байланысты және алдыңғы құрылған таңбаларға тәуелді емес. 

Күйлер арасындағы ауысу ықтималдығы ықтималдық матрицасымен 

беріледі: A={aij}, мұндағы aij - i-ден j-күйіне өту ықтималдығы. N күйлерінің 

әрқайсысында m параметр мәндерінің әрқайсысының түсу ықтималдығы 

B={bj(k)} векторымен анықталады, мұндағы bj(k) – j күйіндегі k параметр 

мәнінің түсу ықтималдығы. Бастапқы күйдің басталу ықтималдығы π={πi} 

векторымен анықталады, мұндағы πi - бастапқы сәтте жүйенің i күйінде болу 

ықтималдығы. 

Топологиясы бойынша ерекшеленетін ЖММ бірнеше типі бар. ЖММ 

топологиясы туралы мәліметтер [60-61] жан-жақты қарастырылғын. Үш күйі 

бар және ең көп таралған ЖММ мен оның топологиясы 1.10 - суретте 

көрсетілген 

 
 

1.10-сурет. Үш күйі бар ЖММ топологиясы 
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ЖММ - бұл уақыттың әр n дискретті сәтінде күйін өзгертетін соңғы 

автомат. Si күйінен Sj күйіне ауысу aij ықтималдығымен кездейсоқ түрде жүзеге 

асырылады. Уақыттың әр дискретті сәтінде модель bj(On) ықтималдығымен On 

бақылау векторын тудырады. Әрбір осындай модель дыбыстардың бірін немесе 

дыбыстың болмауын білдіреді (модельдердің бірі). 

1.4.11. Уақытты динамикалық түрлендіру арқылы талдау 

Сөйлеу сигналы уақыт өте келе тез өзгеретіні белгілі. Векторлар ретінде 

ұсынылған екі сөйлеу сигналының арасындағы алшақтықты бағалау үшін 

уақытты динамикалық түрлендіру (УДТ) арқылы жүзеге асырылатын уақыт 

теңестіруін орындау керек. [61]. 

Уақытты динамикалық түрлендіру - бұл бақылау векторын сақталған 

шаблонмен икемді салыстыру әдісі. Бақылау векторы мен шаблон тордың тиісті 

осьтерінде жатыр (1.11-суретті қараңыз). Әрбір тор ұяшығы үшін бақылау 

векторы мен шаблонның тиісті бөліктері арасындағы айырмашылық есептеледі. 

Бақылау векторы мен шаблон арасындағы оңтайлы теңестіру тор арқылы өтетін 

маршрутпен көрсетілген [61]. 

 

 
1.11-сурет. Уақытты динамикалық түрлендіру арқылы талдау 

 

Уақытты динамикалық түрлендіру әдісі фрагменттермен жұмыс істейді, 

яғни белгілердің талдауы белгілер векторын тұрақты интервалдарда өңдеуден 

тұрады. Белгілер векторында көптеген фрагменттер болуы мүмкін 

болғандықтан, жергілікті қашықтықты бағалау үшін есептеу құралдары қажет. 

Екі вектордың арасындағы қашықтықты бағалау Евклид қашықтығымен 

есептеледі: 

 
ij

2)(),( ji yxyxd  
(1.26) 

Бұл жердегі xi , yj – салыстырылатын фрагменттер; ij – фрагмент нөмірі. 

Евклид қашықтығын есептеу кез-келген басқа операциямен 

салыстырғанда тиімді болмаса да, сөйлеуді тану кезінде жақсы нәтиже береді. 

1.11-суретте шаблон тігінен, ал бақыланатын сигнал көлденеңінен көрсетілген. 
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"SsPEEhH" кіріс сигналы - "SPEECH" үлгісінің шулы нұсқасы болып табылады. 

Әдістің идеясы бойынша " h "- бұл шаблондағы кез-келген элементтердің 

ішінде "H" - ге ең жақын сәйкестік. "SsPEEhH" кіріс сигналы шаблонда 

сақталған барлық үлгілермен салыстырылады. Салыстыру нәтижесі кіріс 

сигналы мен шаблон арасындағы ең аз сәйкессіздік табылған үлгі болады. 

Маршруттың алшақтығының жаһандық бағасы - бұл сигнал фрагменттері мен 

шаблон арасындағы жергілікті қашықтықтардың қосындысы. 

 

1.5. Дауыспен басқару жүйелерінде сөйлеу сигналдарын өңдеу әдіс-

тәсілдерін жүйелеу 

Дауыспен басқару жүйелерінде сөйлеу сигналдарын өңдеудің заманауи 

аспаптық әдістері келесі тапсырмаларды орындайды: 

 шуды цифрлау, сүзгілеу және басу; 

 ақпараттық аумақтарға бөлу; 

 ақпараттық параметрлерді анықтау; 

 сөйлеуді тану; 

 команданы анықтау. 

Сөйлеу сигналдарын өңдеудің әр тапсырмасын белгілі бір әдістің 

көмегімен жүзеге асыруға болады (1.12-суретті қараңыз). 

 

 
 

1.12-сурет. Сөйлеу сигналдарын өңдеу әдістері 

  

Сөйлеуді тану жүйелері былайша жіктеледі [62-64]: 

− сөздік қоры бойынша (шектеулі сөздер жиынтығы, үлкен сөздік); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8#cite_note-SpeechRef-6
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− дикторға тәуелділігі бойынша (дикторға тәуелді және тәуелсіз 

жүйелер); 

− сөйлеу үлгісі бойынша (біріккен немесе бөлек сөйлеу); 

− мақсаты бойынша (диктант жүйелері, командалық жүйелер); 

− сөйлеу сигналдарын өңдеу үшін қолданылатын алгоритмі бойынша 

(нейрондық желілер, жасырын Марков модельдері, динамикалық 

бағдарламалау); 

− құрылымдық бірліктің түрі бойынша (фразалар, сөздер, фонемалар, 

дифондар, аллофондар); 

− құрылымдық бірліктерді бөлу принципі бойынша (үлгі бойынша тану, 

лексикалық элементтерді бөлу). 

1.11-суретті талдау нәтижесі дауыспен басқару жүйесіндегі әрекеттер 

кезектілігінің (сөйлеу сигналдарын өңдеу кезеңдерінің) негізгі элементтері 

сөйлеу сигналын алдын ала өңдеу кезеңдері (сүзу және сегменттеу) және 

фонеманы автоматты түрде тану болатынын көрсетеді. 

 

1.6. Дауыспен басқару жүйесінің құрылымы 

1.4 және 1.5 параграфтарда келтірілген сөйлеу сигналдарын өңдеу 

әдістерінің талдауы (1.10 суретті қараңыз.) дауыспен басқару жүйелерінің 

құрылымында сөйлеу сигналын талдау, сөйлеуді тану және шешім қабылдау 

модельдерін іске асыратын блоктар болуы тиіс екенін көрсетеді. Дауыспен 

басқару жүйесінің әдеттегі құрылымы 1.13-суретте көрсетілген. 

 

 
 

1.13-сурет. Дауыспен басқару жүйесінің типтік құрылымы 
Сонымен қатар, дауыспен басқару жүйелерінің құрылымы сөйлеу 

сигналына қойылатын мынадай шектеулермен айқындалады: 
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 танылатын сөйлеудің айтылу түрі (сөйлеу командаларының стиліндегі 

үзіліспен сөйлеу; "диктант" стиліндегі кідіріссіз анық сөйлеу; өз бетінше, бос 

сөйлеу); 

 сөздік қор көлемі (100, 200 және т. б. сөзге дейін шектеулі; шектеусіз); 

 дикторға тәуелділік дәрежесі (дикторға тәуелді; тәуелді емес); 

 синтаксистік шектеулер (жеке сөздер; типтік сөз тіркестері; жасанды 

тіл; табиғи тіл); 

 сөйлеу сигналдарын қабылдау шарттары (байланыс микрофондары; 1 

м астам қашықтықта орналасқан микрофондар); 

 қолдану шарттары (әлсіз немесе күшті кедергілер); 

 сөйлеуді тану сенімділігі. 

 

1.7. Қазіргі заманғы дауыспен басқару жүйелерінің сипаттамалары 

Адам мен машинаның арасындағы тіл табысу мәселесі көптеген жылдар 

бойы өзекті болып келеді. Сөйлеуді тануға арналған алғашқы құрылғы [65] 

1952 жылы пайда болды және адам айтқан сандарды тани алған. Сексенінші 

жылдардың басында диктор-тәуелді сөйлеуді тану жүйелері пайда бола бастады 

[65]. Оларда команданың дыбыстық бейнесі тұтас стандарт ретінде сақталды. 

Жүйеге белгісіз айтылым мен командалық стандартты салыстыру үшін 

динамикалық бағдарламалау әдістері қолданылды. Бұл жүйелер 10-30 

командадан тұратын кішігірім жиынтықтарды тану кезінде жақсы жұмыс 

істеген және тек бір дикторды түсіне алатын. Басқа диктормен жұмыс істеу 

үшін бұл жүйелер толықтай қайта баптауды қажет етті. Қазіргі уақытта 

сөйлеуді компьютерлік танудың саласында айтарлықтай прогреске қол 

жеткізілді. Сөйлеуді тану жүйелерінің заманауи үлгілері олардың диктордан 

тәуелділігін азайтуға бағытталған [66-67]. 

Қазіргі заманғы дауыспен басқару жүйелерінің негізгі өндірушілері: 

 Alexa (Amazon) [https://voiceapp.ru/articles/amazon-echo-review] 

 OK Google [https://voiceapp.ru/articles/google-assistant-download] 

 Siri (Apple) [https://voiceapp.ru/articles/siri] 

 Cortana (Microsoft) [https://www.microsoft.com/en-us/cortana] 

 Алиса (Яндекс) [https://voiceapp.ru/articles/alisa]  

Қазіргі заманғы дауыстық көмекшілердің функционалдық мүмкіндіктері 

1.2-кестеде келтірілген. 

Әлем бойынша халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін "қауіпсіз 

қала" жүйесін енгізілуі белсенді түрде жоспарланып отыр, олар бейнекамералар 

желісі мен бейне талдау функциялары арқылы түрлі оқыс жағдайлар мен 

құқықты бұзушылықты жедел тануға және әрекет етуге мүмкіндік береді. 

Қазіргі кезде кіріктірілген микрофондармен жабдықталған бейнекамералардың 

көбеюін ескере отырып, аудиоаналитика сияқты оқыс немесе төтенше 

жағдайларды тану бағыты белсенді дамуда. "Аудиоаналитика" ішкі жүйесіндегі 

әрекеттер тізбегі 1.14-суретте көрсетілген. 

1.2-кесте. Заманауи дауыстық көмекшілердің функционалдық 

мүмкіндіктері 

https://voiceapp.ru/articles/amazon-echo-review
https://voiceapp.ru/articles/google-assistant-download
https://voiceapp.ru/articles/siri
https://voiceapp.ru/articles/alisa
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Жүйе атауы Мақсаты Құрылымд

ық бірлік 

Оқыту Орыс тілін 

қолдау 

Дикторға 

тәуелсіз 

Тану 

коэффициенті 

OK Google 

Voice Search 

(Google) 

Дауыспен 

іздеу 

Сөз, сөйлем Жоқ Иә Иә 99% 

Alexa (Amazon) Дауыспен 

басқару, 

сөйлеуді тану 

Сөз, фраза Иә Нет Иә 99% 

Siri (Apple) Дауыспен 

басқару, 

сөйлеуді тану 

Сөз, фраза Иә Иә Иә 98% 

Cortana 

(Microsoft) 

Дауыспен 

басқару, 

сөйлеуді тану 

Сөз, фраза Иә - Иә  

Алиса (Яндекс) Дауыспен 

басқару, 

сөйлеуді тану  

Сөз, фраза Иә Иә Иә  

ViaVoice, 

VoxReports 

(IBM)  

Дауыспен 

басқару, 

сөйлеуді тану  

- Жоқ Жоқ Иә 95% 

Dragon Naturally 

Speaking  

(Nuance)  

Дауыспен 

басқару, 

сөйлеуді тану  

- Жоқ Жоқ Жоқ 98% 

Sakrament ASR 

Engine 

(Сакрамент) 

Сөйлеу  

интерфейсі 

- Жоқ Иә Иә 95% 

Speereo Speech 

Recognition 

(Speereo)  

Дауыспен 

басқару 

Сөз  Жоқ Иә Иә 95% 

VoiceNavigator, 

VoiceNavigator 

Web (ЦРТ) 

Командалық 

жүйе, сөйлеу 

интерфейсі, 

сөйлеуді тану 

Сөз, фраза  Иә Иә Иә 97% 

«Емеля» 

(Just AI) 

Балаларға 

арналған 

дауыстық 

көмекші 

Сөз, фраза  Иә Иә Иә - 

 

 

 
 

1.14- сурет. "Аудиоаналитика" ішкі жүйесіндегі әрекеттер 

 

1.12 және 1.14-суреттерде келтірілген әрекеттер тізбегін салыстыру 

олардың толық сәйкестігін көрсетеді. Жалғыз айырмашылық - әрекеттерді 

жүзеге асыратын ішкі жүйенің тағайындалуы. Аудиоаналитика жүйелерінің 

функционалдық мүмкіндіктерінің салыстырмалы сипаттамалары 1.3-кестеде 

келтірілген. 

 

1.3-кесте. Аудиоаналитика жүйелерінің функционалдық мүмкіндіктерінің 

салыстырмалы сипаттамалары 
Жүйе атауы Оқиғаларды тіркеу Орынды анықтау Оқиғаны тану 
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Shot Spotter 
Атыс, жарылыстар, 

шапалақтар 
Ия 

Иә, операторлардың 

бақылауында 

Audio Analytic Ltd 

Атыс, агрессивті 

айқайлар, баланың 

жылауы, әйнектің 

сынуы 

Ол "Ақылды 

үй"мекен-жайы 

бойынша іске- асады 

Ия 

"Система-Саров" 

Атыс, айқайлар, 

сирена дыбысы, 

акустикалық фоннан 

асып кету 

Аудиодатчиктің 

белгілі орналасқан 

жері бойынша 

Иә, операторлардың 

бақылауында 

 

1.3-кестені талдау ТЖ-да аудиоаналитика жүйелерін пайдаланудың 

қағидатты мүмкіндігін көрсетеді. 

 

1.8. Төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жоюдың қазіргі 

заманғы құралдары 

1.8.1. Төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жоюдың 

бірыңғай мемлекеттік жүйесі 

Төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жоюдың бірыңғай 

мемлекеттік жүйесі (ТДАжЖЖ) – мемлекеттік ұйымдық-құқықтық құрылым, 

ол келесіге бағытталған: 

 бейбіт уақыттағы төтенше жағдайлардың алдын алу; 

 ТЖ салдарын жою, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған 

ортаны қорғау және экономика объектілеріне залалды азайту. 

ТДАжЖЖ шешетін негізгі мәселелер: 

1. Халықты және аумақтарды ТЖ-дан қорғауды қамтамасыз ету 

бойынша құқықтық-экономикалық нормаларды әзірлеу және іске асыру. 

2. ТЖ алдын алуға және ТЖ кезінде әлеуметтік мақсаттағы ұйымдар 

мен объектілердің жұмыс істеу тұрақтылығын арттыруға бағытталған 

нысаналы және ғылыми-техникалық бағдарламаларды жүзеге асыру. 

3. ТЖ алдын алуға және жоюға арналған және бағытталған басқару 

органдарының, күштер мен құралдардың іс-қимылдарына әзірлікті қамтамасыз 

ету. 

4. Халықты және аумақтарды ТЖ-дан қорғау саласында ақпарат 

жинау, өңдеу, алмасу және беру. 

5. Халықты ТЖ. кезіндегі іс-қимылдарға дайындау. 

6. Адамдар жаппай болатын жерлерде халықты ТЖ. туралы уақтылы 

хабардар етуді және мәлімдеуді ұйымдастыру. 

7. ТЖ әлеуметтік-экономикалық салдарын болжау және бағалау. 

8. ТЖ жою үшін қаржылық және материалдық ресурстар резервтерін 

құру. 

9. Халықты және аумақтарды ТЖ-дан қорғау саласында мемлекеттік 

сараптаманы, қадағалауды және бақылауды жүзеге асыру. 

10. ТЖ жою.  

11. ТЖ-дан зардап шеккен халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-

шараларды жүзеге асыру, гуманитарлық акциялар өткізу. 
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12. ТЖ-дан қорғау аумағындағы халықтың, сондай-ақ ТЖ-ды жоюға 

тікелей қатысатын адамдардың құқықтары мен міндеттерін іске асыру. 

13. Халық пен аумақтарды ТЖ-дан қорғау саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық. 
 

1.8.2. "Спасатель" аппараттық-бағдарламалық кешені 

"Спасатель" ТЖ жою кезіндегі күштер мен құралдарды басқарудың 

аппараттық-бағдарламалық кешені (АБК) келесіге бағытталған 

 бақылау және басқару жүйелерін автоматтандыру; 

 ТЖ жоюға қатысатын қызметкерлердің қауіпсіздігін арттыру; 

 басшыларды және жоғары тұрған органдарды ТЖ орындарындағы 

ағымдағы жай-күй туралы жедел хабардар ету;  

 төтенше жағдай болған жағдайда шұғыл шаралар қабылдау [68-69]. 

«СПАСАТЕЛЬ» АБК шешетін негізгі мәселелер:  

 ТЖ орнында жағдайдың өзгеруін автоматтандырылған есепке алуды 

жүзеге асыру; 

 құтқарушылардың орналасқан жері мен денсаулық жағдайын 

бақылау; 

 нақты уақыт режимінде күштер мен құралдардың жай-күйін басқару 

және бақылау;  

 құтқарушылардың жұмысын ТЖ орнының жоспарларымен және 

карточкаларымен оңтайландыру. 

«СПАСАТЕЛЬ» АБК құрамдас бөліктері: 

 құтқарушыны идентификациялау картасы (ҚИК); 

 құтқарушының жеке жиынтығы (ҚЖЖ); 

 жауынгерлік есепті басқару жүйесі (ЖЕБЖ). 

Құтқарушылардың жауынгерлік есебі ұшқышсыз ұшу аппаратымен 

(ҰҰА) қосымша жабдықталады, ол мынадай пайдалы жүктемені көтере алады: 

 радиациялық-химиялық-бактериологиялық қорғау модулі; 

 мультиспектралды камера; 

 жылу өлшегіш; 

 жоғарғы сапалы бейнекамера. 

Бұл пайдалы жүктеме түтіндеу және ашық от жағдайында әр түрлі 

химиялық газдар не қосылыстармен радиациялық-химиялық ластануды бағалау 

үшін, орман алқаптарында және суда адамдарды іздеу үшін қолданылады. 

Пайдалы жүктемеден алынған ақпарат сымсыз байланыс арнасы арқылы 

басқару жиынтығына жіберіледі [68-69]. 

ДҚБЖ ИКС, КИС және ҰҰА датчиктерінен деректер жинауға, оларды 

жүйелендіруге және талдауға, сондай-ақ жоғары тұрған басқару органдарымен 

және жедел штабпен деректер алмасуға арналған. ДҚБЖ келесі міндеттерді 

орындауды қамтамасыз етеді: 

 командирдің жауынгерлік есепті (ЖЕ) жедел бақылауы: 

 ЖЕ мүшелердің орналасқан жері; 
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 ЖЕ мүшелердің физиологилық жағдайы; 

 ЖЕ мүшелерінде ЖДҚ бар-жоқтығы; 

 жедел штабтың резервтік байланысы; 

 құтқарушының идентификациялау картасынан деректерді алу; 

 үш өлшемді модельдердің жүктелуін және қосымша шындықтың 

суреттерін жасау. 

 

1.9. Зерттеу міндеттерін белгілеу 

Осы тарауда пәндік аймаққа жүргізілген талдау қазіргі заманғы ДБЖ 

төтенше жағдайлар кезінде іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізуге 

пайдаланылмайтындығын көрсетті. Алайда автордың пікірінше, ДБЖ қолдану 

ТЖ жағдайында іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу тиімділігін келесі 

аспектілер арқылы арттырады: 

 роботталған механизмдерді қашықтан басқарудың жеделдігі мен 

сенімділігін арттыру; 

 қауіпті және зақымдаушы факторлар аймағында роботталған 

механизмдерді қашықтықтан басқару; 

 оператордың шектеулі физикалық мүмкіндіктері жағдайында роботты 

механизмдерді қашықтан басқару. 

Автордың пікірінше, төтенше жағдайларда дауыспен басқару жүйесін 

(ДБЖ) құру кезінде туындайтын негізгі мәселелер, біріншіден, ДБЖ 

операторын дауыстық сәйкестендіру, екіншіден, шу жағдайындағы ДБЖ 

жұмысы. 

Қазіргі уақытта дауыстық биометриялық деректердің өзгеруіне 

байланысты операторды дауыс арқылы танудың қате ықтималдығы өте жоғары. 

Аутентификацияланатын оператордың дауыстық параметрлері атмосфералық 

қысымнан, дауыс желбезектерінің ауруынан немесе бірнеше жылдан кейін 

өзгеруі мүмкін. Дауыстық сигналдан биометриялық параметрлерді нақты 

анықтау үшін жаңа алгоритмдерді жасау қажет. 

Екінші мәселе – шу жағдайында ДБЖ жұмысын қамтамасыз ету мәселесін 

шешу үшін артикуляцияның ерте сатысында сөйлеу сигналдарын алуға және 

өңдеуге негізделген сөйлеуді өңдеудің жаңа әдістері мен құралдары қажет. 

Сөйлеу сигналдарын танудың заманауи жүйелері екі үлкен кемшілікпен 

сипатталады: 

 шуға шамадан тыс сезімталдық; 

 тану жүйесіне жүгіну кезінде нақты және анық сөйлеу қажеттілігі. 

Сонымен қатар, сөйлеуді тану жүйесі сақтай алатын ақпарат көлемі 

шексіз емес. Бұл жерде статистикалық орташаландыру мен нейрондық желіні 

талдаудың кез-келген формасыз ұтымды жұмыс мүмкін емес екені анық. 

Бар мәселелердің жеткіліксіз пысықталуы, олардың кешенді, пәнаралық 

сипаты, сондай-ақ алынған деректерді талдау нәтижелерінің әркелкі 

түсіндірілуі осы диссертациялық зерттеудің бағытын таңдауға себепші болды. 

Диссетрацияда зерттеудің келесі міндеттері қойылып, шешіледі: 
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1. Қос мақсаттағы дауыспен басқару жүйелерін (ДБЖ) және сөйлеуді 

танудың, дауыспен басқарудын қолданыстағы әдістемелері мен құралдарының 

қолдану жағдайларын сыни талдау. 

2. Аумақтық техносфера аймақтарын анықтау үшін зоналау 

критерийлері мен тәсілдерін әзірлеу. 

3. Бионикалық әдіс негізінде жұмыс сенімділігін арттыруға мүмкіндік 

беретін қос мақсатты дауыспен басқару жүйелерін құрудың жаңа әдістемесін 

жасау. 

4.  Келесі аспектілермен ерекшеленетін сөйлеу командаларын алдын-

ала өңдеудің жаңа әдісін жасау: 

- мағыналы сөйлеу ағынындағы фонемалардың шекаралары мен 

ақпараттық параметрлерін, дыбыстың орташа ұзақтығын анықтай отырып, 

сөйлеу сигналында сигнал/кідіріс сегменттерінің бөлінуі; 

- Гильберт-Хуангтың түрлендіруіне және негізгі тонды қамтитын 

моданы анықтауға бағытталған эмпирикалық модалардың (ЭМ) шу мен 

энергетикалық сипаттамаларының талдауына негізделген стационарлық емес 

фондық шуларды сүзудің жетілдірілген алгоритмі. 

5. Сөйлеу командаларын нейрожелілік талдаудың (НЖТ) жаңа 

әдістемесін әзірлеу. 

6. Роботталған механизмдерді дауыспен басқару жүйесін әзірлеу 
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2-ТАРАУ. ДАУЫСПЕН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУДЫҢ 

БИОНИКАЛЫҚ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

2.1. Кіріспе ескертулер 

Қазіргі заманғы дауыстық көмекшілердің функционалдығы оларға тән 

тәжірибенің көптігіне қарамастан пайдаланушылардың қажеттіліктерін әлі де 

толық қамтамасыз ете алмайды. 1-тарауда жүргізілген пәндік саланы талдау 

аудиоаналитика жүйелерінде коммерциялық әзірлемелерінің бар екенін 

көрсетті және ТЖ кезінде дауыспен басқару жүйелерін (ДБЖ) құру барысында 

туындайтын аудиоаналитика мәселелерін шешу қажеттілігін анықтады. 

§1.4 жүргізілген дауыспен басқару жүйелерінде сөйлеу сигналдарын 

өңдеу алгоритмдерінің сыни талдау негізінде автор төтенше жағдайлар кезінде 

ДБЖ құрудың сөйлеу сигналын алдын-ала өңдеу кезеңінде жиілік-уақыт 

аймағындағы екі әдіс ең танымал деп санайды: вейвлет-коэффициенттерге 

ыдырау; эмпирикалық модаларға ыдырау және эмпирикалық модалардың 

энергоанализі. 

Сонымен қатар, "аналық вейвлеттің" тиісті функциясын таңдау 

күрделілігі дауыспен басқару жүйелерінде вейвлет түрлендіруді қолдануды 

шектейді. 

Автордың пікірінше, бейімделуді қамтамасыз ету үшін сөйлеу сигналын 

алдын–ала өңдеу кезеңінде Гильберт-Хуанг түрлендіруі қолайлы болып келеді, 

онда сөйлеу сигналының эмпирикалық модаларға ыдырауы және эмпирикалық 

модалардың энергоанализі жүзеге асырылады. 

Фонеманы автоматты түрде тану кезеңінде әдістердің екі тобы ең 

танымал: жасанды нейрондық желілерді (ЖНЖ) қолдануға негізделген сөйлеуді 

тану әдістері; жасырын Марков модельдерін (ЖММ) қолдануға негізделген 

сөйлеуді тану әдістері. 

Автор фонеманы автоматты түрде тану алгоритмі ретінде ЖНЖ жүзеге 

асыратын нейрондық желіні талдау әдісін таңдады. ЖНЖ-дің, ЖММ 

қолданудан айырмашылығы - бөлу қабілетіне ие классификатор болып 

табылады. ЖММ оқыту барысында класс ішіндегі қашықтықтар барынша 

азайтылады, бірақ классаралық қашықтықтар максимизацияланбайды. 

Автордың пікірінше, нейрондық желілік талдау оқу процесінде классаралық 

шегіністердің максимизациясына байланысты жақын орналасқан 

фонемалардың жіктелуінің жоғары дәлдігін қамтамасыз етеді. 

Диссертацияның осы бөлімінде автор төтенше жағдайлар кезінде 

дауыспен басқару жүйесін құрудың бионикалық әдіснамасының негізгі 

кезеңдерін қарастыруды қажет деп санайды. 

 

2.2. Дауыспен басқару жүйесін құру кезінде бионикалық әдісті 

негіздеу және дамыту 

1-тарауда жүргізілген сөйлеу сигналдарын танудың заманауи әдістері мен 

құралдарына шолу ТЖ кезінде дауыспен басқару жүйесін пайдалану тиімділігін 

арттыру үшін бір әдіснамалық тәсіл шеңберінде Сөйлеу сигналдарын 
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талдаудың бір әдісімен шектелуге болмайтынын көрсетті. §1.9 ТЖ дауыспен 

басқару жүйесін (ДБЖ) пайдалану қажеттілігінің міндеті және оны әр түрлі 

әдістердің үйлесімі түрінде шешу жолдары белгіленген. 

ТЖ кезінде ДБЖ қолдану тиімділігін арттыруын сөйлеу сигналдарын 

талдауының поливариантты әдістерін бірлесіп қолдану арқылы іске асыру 

мүмкіндігі бар [70-71]. Бионикалық әдісті қолданудың арқасында ТЖ кезінде 

ДБЖ жаңа буынын құру үшін негіз жасалады. 

Сөйлеу сигналдарын талдауының поливариантты әдістерін қолдану ДБЖ 

жұмысының сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Ұсынылған тәсілді негіздеу үшін ДБЖ-нің функционалды сенімділігін 

есептеу керек, яғни ДБЖ сөйлеу сигналында команданы қаншалықты дәл тани 

алатындығын анықтау керек. ДБЖ сенімділік теориясы [72] тұрғысынан, 

сөйлеу сигналында команданы тану ықтималдығын арттыру функционалды 

қайталаудан тұрады. Функционалды қайталау – бұл ақыл-ой командасын 

талдаудың әртүрлі әдістерін бір уақытта қолдану. 

Бионикалық әдіс негізінде ДБЖ құрудың ұсынылған тәсілдеме 

иллюстрациясы 2.1-суретте көрсетілген. 

 

 
 

 2.1-сурет. Бионикалық әдіс негізінде ДБЖ құрудың ұсынылған 

тәсілдемесі 

 

ДБЖ жұмыс істеу сенімділігінің ұсынылатын құрылымдық схемасы 

ДБЖ жұмыс істейтін немесе жұмыс істемейтін жағдайлардың графикалық 

көрінісі болып табылады. 2.1-суреттен ДБЖ-нің жұмыс істеу сенімділігінің 

құрылымдық схемасы параллель-тізбекті құрылым болып табылатынын және 

онда элементтер параллель қосылғандықтан (сөйлеу ақпаратын талдау 

әдістері), олардың бірлескен түрде істен шығуы ДБЖ-нің істен шығуына 

әкелетінін көруге болады. Сенімділік теориясынан келіп шығатыны: ақыл-ой 

командасын талдаудың әртүрлі әдістерін қатар қолдану команданы тану 

мүмкіндігін арттырады. 

Бұл тәсілдің басты артықшылығы - жұмыс істейтін элементтердің істен 

шығуының кез-келген жағдайында ДБЖ жұмысының сенімділігін арттыру. 

Талдау элементінің жеке дара істен шығуының кез-келген түрі шығыс 
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нәтижесіне әсер етпейді. ДБЖ мажоритарлық элементінің жұмыс істеу 

сенімділігінің құрылымдық схемасына қосу бірдей функцияны орындайтын 

командалық формалардан келетін сигналдарды салыстыруға мүмкіндік береді. 

Егер ақыл-ой командасын талдаудың әртүрлі әдістерінің нәтижелері сәйкес 

келсе (m-нің n элементтерінен "дауыс беру"), онда олар мажоритарлық 

элементтің шығысына беріледі. 

N параллель қосылған элементтерден тұратын құрылғының ақаусыз 

күйінің ықтималдығы бірлескен кездейсоқ оқиғалардың ықтималдығын қосу 

теоремасы бойынша анықталады [71]: 

)()()()( 32121321312121 nnn pppppppppppppppppP   .     (2.1) 

Үш элементтен тұратын ДБЖ жұмысының сенімділігінің құрылымдық 

схемасы үшін (2.1-суретті қараңыз) (2.1) өрнекті былайша жазуға болады: 

)()()( 321323121321 ppppppppppppP  . 

Сенімділік проблемаларына қатысты тәуелсіз оқиғалардың (жиынтықта) 

ықтималдығын көбейту ережесіне сәйкес N элементтерінен тұратын 

құрылғының сенімділігі келесі формула бойынша есептеледі [71]: 

        



n

i

ipP
1

)1(1 ,                                (2.2) 

яғни, тәуелсіз (сенімділік мағынасында) элементтердің параллель 

қосылуы кезінде олардың сенімсіздігі (1-pi=qi) көбейтіледі. 

Барлық элементтердің сенімділігі бірдей болған жағдайда (2.2) формула 

келесі түрге келеді: 
npP )1(1  .                                                (2.3) 

Мысалы, атқарушы топ үшін ақыл-ой командасын құру кезінде 

талдаудың үш түрлі әдісі қолданылады және әр әдіс бойынша ақыл-ой 

командасын дұрыс тану ықтималдығы p1 = p2 = р3 = 0,8 тең. Онда (2.3) 

формулаға сәйкес, әдістердің бірлескен қолдану жағдайында ақыл-ой 

командасын дұрыс тану ықтималдығы P = [1 - (1 - р)
3
] = 1 - 0,008 = 0,992. 

Жоғарыда айтылғандардың аясында автор ақыл-ой тобын талдаудың 

аталған үш әдісін қысқаша қарастырған дұрыс деп санайды: 

1. Электроэнцефалография (ЭЭГ) әдісі, ол мидың биоэлектрлік 

белсенділігін тіркеу арқылы оның функционалды жағдайын инвазивті емес 

зерттеуге мүмкіндік береді [72]. 

2. Ларингофонмен тербелістерді талдау әдісі. Бұл әдіс адамның тамақ 

терісінің тербелістерін инвазивті емес зерттеуге және оларды электрлік дыбыс 

сигналына айналдыруға мүмкіндік береді [73]. 

3. Нақтырақ 1 тарауда қарастырылған аудиоаналитика тәсіл. 

Автордың ойы бойынша, ДБЖ-нің құрылымдық сенімділігі схемасына 

мажоритарлық элементті енгізу – бионикалық әдіс негізінде ДБЖ құруға 

ұсынылған тәсілдің жұмыс істеу сенімділігін арттыру үшін қажетті шарт 

болып табылады. 
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Жоғарыда келтірілген дәлелдер ақыл-ой тобын талдауда поливариантты 

тәсілді қолдану ДБЖ жұмысының сенімділігін арттырудың принципиалды 

мүмкіндігін қамтамасыз ететіндігін көрсетеді. 

Әрине, ДБЖ құрылысына жаңа әдіснамалық тәсілді сәтті енгізу ақпаратты 

талдау мен өңдеудің математикалық әдістерінің кең класын, сондай-ақ 

модельдеу мен эксперименттік растаудың терең, іргелі және қолданбалы 

зерттелуін талап етеді. 

 

2.3. Дауыспен басқару жүйесінде танудың минималды сөйлеу бірлігі 

ретінде фонетикалық функцияны таңдаудың негіздемесі 

Минималды сөйлеу бірліктері (MСБ) ретінде сөздерді қолдануға болады. 

Бірақ 100-ге жуық және барлығы МСБ бола алатындай сөз формалары бар қазақ 

тілі үшін сөйлеуді тану көптеген есептегіш ресурстардың жүмсалуына әкеп 

соғады. Сонымен қатар, әрбір МСБ тұрақты тану үшін сөздікте МСБ класының 

барлық сипаттамалары сақталуы мүмкін, бұл қосымша ресурстарды тұтынуға 

әкеп соғады. Сонымен қатар, тану жүйесін оқыту процесі күрделене түседі, 

өйткені әр диктор тұрақты стандарттарды алу үшін әрбір MСБ бірнеше рет 

қайталау керек. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, автор МСБ-не қойылатын 

негізгі талаптарды тұжырымдады: 

1. МСБ сөздігі ең аз мүмкін өлшемге ие болуы тиіс. 

2. Сөйлеу сигналын МСБ-не сегментациялау алгоритмі мүмкіндігінше 

минималды уақытша-аппараттық ресурстарды жұмсауы керек. 

3. Әрбір МСБ үшін жіктеу алгоритмінің шығындарын да азайтуы керек. 

4. МСБ бүкіл сөздікте тұрақты классификацияға ие болуы керек. 

Бұл талаптарды фонемалардың фазаларына немесе фонемалардың 

өздеріне сәйкес келетін және тұрақты ұзақтықтағы сөйлеу сигналының 

бөліктері болып келетін МСБ қанағаттандырады. Қазақ тіліндегі фонемалардың 

саны 31-ге тең, оның ішінде 9 дауысты және 22 дауыссыз. Фонемалардың 

акустикалық қасиеттері олардың қалыптасуының артикуляциялық 

ерекшеліктерімен, яғни орны және әдісімен анықталады. 

Дауысты фонемалардың пайда болу орны тіл мен еріннің орналасуына 

байланысты (1.2-суретті қараңыз). Дауыссыз фонемалардың пайда болу орны 

ауыз қуысындағы жарықшақтың орналасуымен, сондай-ақ тілдің артта немесе 

алдыда орналасуымен анықталады (1.2-суретті қараңыз). Фонемаларды 

қалыптастыру әдісі сөйлеу бейнесінің динамикалық және энергетикалық 

сипаттамаларын бейнелейді [74]. 2.2-суретте "а" дауысты фонемасынан басқа 

бес түрлі дауысты фонемаларға спектрлік ауысулардың мысалдары келтірілген 

[75]. 
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 2.2-сурет. Фонеманың спектрлік ауысу мысалдары  

 

Фонемаларды МСБ ретінде қолданудың айқын артықшылығы - сөздіктің 

кішкентай мөлшері және фонетикалық модельдің қарапайымдылығы. 

Сөйлеу ақпаратын декодтау процесін анықтайтын сигнал ретінде автор 

"фонетикалық функцияны" модернизациялауды және қолдануды ұсынады [75]: 

 

P(ω, t) = lg (S(ω, t) / S(ω, t-τ)) (2.4) 

 

Бұл жердегі S − теңартикуляциялық жиілік жолағына сәйкес ω 

анықтаушы (орташа) жиілігіндегі (t) және (T –τ) уақыт моментіндегі сөйлеу 

сигналының спектрлік тығыздығы. ТЖ (тональдық жиіліктер) каналының 

стандартты жиілік жолағында Птч = 0,3...3,4 кГц. 

Автор "фонетикалық функцияда" [75] сөйлеу сигналының спектрлік 

тығыздығын сөйлеу сигналының Гильберт спектрлік функциясына ауыстыруды 
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ұсынады (1.20 өрнегін қараңыз). Онда (1.20) формуланы және есту сезімдерін 

қабылдаудың жалпы әсерінен экспоненциалды заңға сәйкес бұрынғы сезімдер 

басылатындығын ескере отырып [75] өрнек (2.4) келесі түрде ұсынылуы мүмкін 
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  (2.5) 

Бұл жердегі:  R  өрнектің нақты бөлігін білдіреді; A(t) – нәтижелік 

вектор (модуль), яғни x(t) каналының жанамасы; (t) – A(t) нәтижелік вектор 

және абсцисса осімен пайда болған ығысу бұрышы немесе x(t) сигналының 

толық фазасы. 

(2.5) өрнек - бұл ТЖ жағдайында сөйлеу командаларын қалыптастыру 

үшін ұсынылған ДБЖ-де қолданылатын МСБ математикалық моделі. Оның 

ерекшелігі - дауысты дыбыстарды Гильберт спектріндегі спектрлік ауысулар 

арқылы тану. Дыбыс тіркестерінің анықтаушы мәні спектрлік үлестірімнің 

өзгеруіне жауап беретін фонетикалық функцияның тұжырымынан туындайды 

(2.4 өрнегін қараңыз). 

 

2.4. Сөйлеудің адам-машина интерфейсінің эргономикалық 

ерекшеліктері  

Биотехникалық жүйелерді құру белгілі бір мақсаттағы жүйелер синтезінің 

нақты мәселелерін шешу үшін қажет және жеткілікті болатын тірі ағзалардың 

құрылымы мен жұмыс істеу ерекшеліктерін зерттеуді қамтитын бионикалық 

әдіснамаға негізделген. 

Дауыспен басқару жүйелері (ДБЖ) адамға басқару буынының рөлі 

тағайындалатын эргатикалық типтегі жүйелерге жатады. Дауыспен басқарудың 

эргатикалық жүйесін дамытуын адамның сөйлеу жүйесінің ерекшеліктерін 

ескере отырып жүргізу керек. 

Қазіргі эргатикалық жүйенің схемалық көрінісі 2.3 суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.3-сурет. Эргатикалық жүйенің схемасы 

  

Төтенше жағдайларда адам-машина интерфейсі келесі екі жағдайда өзекті 

болып табылады: 

1) мобильді роботталған құрылғыларды қашықтан басқару; 

2) оператордың тірек-қимыл және көру аппараттарының бұзылуынан 

туындаған физикалық мүмкіндіктерінің шектелуіне байланысты мобильді 

роботты құрылғыларды басқару мүмкін еместігі. 
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Бірінші жағдайда тактильді-визуалды интерфейстің дәстүрлі құралдарын 

(джойстиктер, пернетақталар, тышқандар, дисплейлер) пайдалану 

роботтандырылған құрылғылардың қашықтығына байланысты мүмкін емес, ал 

екінші жағдайда төтенше жағдайлар кезінде операторлардың физикалық 

шектеулеріне байланысты мүмкін болмайды. 

Адам-машина жүйесінің ұйымдастыру деңгейлері әртүрлі болуы мүмкін. 

Адам-машина интерфейсін ұйымдастыру деңгейлерін жіктеудің әртүрлі 

схемалары болуы мүмкін. Машиналар мен адамдардың жүйеге қосқан үлесі 

бойынша эргатикалық жүйелердің жіктелуін қарастырайық. 

Бірінші деңгей (төменгі): мұнда адам жүйенің энергетикалық және 

басқару функцияларын қамтамасыз етеді. Классикалық мысал – күрегі бар 

адам. 

Екінші деңгей: адам басқару функциясын орындайды, ал энергетикалық 

функция машинаға жүктеледі. Жүйені ұйымдастырудың осы деңгейінің бір 

мысалы: баспасөзді басқаратын адам. Бұл механикаландыру деңгейі. 

Үшінші деңгей: машина энергетикалық және ақпараттық функцияларды, 

ал адам - басқару функциясын қамтамасыз етеді. Бұл деңгейге дисплей 

құралдары мен басқару элементтерін пайдаланатын кез-келген өндіріс кіреді. 

Жүйені ұйымдастырудың төртінші, ең жоғары деңгейі - бұл жерде 

машина энергетикалық, ақпараттық және басқару функцияларын қамтамасыз 

етеді, ал адам тек оның жұмысын бақылайды. Бұл деңгейдің мысалы – 

компьютерлермен басқарылатын автоматтандырылған желілер. 

Эргатикалық жүйеде адамға жүктелетін жұмыс сол адамның нақты 

мүмкіндіктеріне, жұмыс қабілеттеріне сәйкес келуі керек. 

Жұмыс жүктемесінің деңгейінен асып кетуі түрлі теріс салдарға әкеледі: 

өнімділіктің төмендеуі, кәсіби аурулар, жарақат. Осыған байланысты қауіпті 

және зиянды факторлар туралы түсінік бар. 

Қауіпті фактор - бұл белгілі бір жағдайларда жарақаттануға немесе 

жұмысшының денсаулығының басқа да күрт нашарлауына әкелетін өндірістік 

фактор [ГОСТ 12.0.002-80]. 

Зиянды фактор - бұл белгілі бір жағдайларда әсер етуі ауруға немесе 

жұмысшының жұмыс қабілетінің төмендеуіне әкелетін өндірістік фактор 

[ГОСТ 12.0.002-80]. 

Әсер ету сипатына байланысты қауіпті және зиянды факторлар 

мыналарға бөлінеді:  

 белсенді - олардағы энергияның арқасында пайда болады (иондаушы 

сәулелену, діріл және т. б.); 

 белсенді пассивті - адамның өзінде орналасқан энергияның арқасында 

пайда болады (мысалы, тайғақ беттердің қауіптілігі, биіктікте жұмыс істеу, 

өткір бұрыштар, жабдықтың нашар өңделген беттері және т.б.); 

 пассивті - жанаматүрде пайда болады, мысалы, материалдардың 

бұзылуы, ыдыстар мен құбырларда қақтың пайда болуы, коррозия және т. б. 

Эргатикалық жүйелердің маңызды түсініктері: өндіріс ортасы, қауіпті 

аймақ, қауіпті жағдай. 
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Өндірістік орта – адамның еңбек қызметі жүзеге асырылатын кеңістік. 

Онда қауіпті және зиянды өндірістік факторлар пайда болады. 

Қауіпті аймақ – қауіпті және зиянды факторлардың әсері болатын 

кеңістік. 

Қауіпті жағдай (ҚЖ) қауіпті аймақ пен адам орналасқан кеңістік 

арасындағы үйлесім (ноксосфера мен гомосфераның үйлесімі) болған кезде 

пайда болады. 

Жоғарыда айтылғандардан ТЖ жағдайында ДБЖ операторы басқару 

функциясын қамтамасыз етеді және қауіпті аймақта зияткерлік қызметті жүзеге 

асыратынын байқауға болады. Осы айтылғандарды ескере отырып, қойылған 

міндеттерді шешу үшін дауыспен басқару жүйесіне (ДБЖ) қойылатын 

талаптарды тұжырымдаймыз, яғни ДБЖ: келесідей болу қажет: 

 дикторға тәуелді және белгілі бір пайдаланушының сөз сөйлеу 

ерекшеліктеріне бейімделген; 

 дауыстық белгілердің белгілі бір санын анықтап, оларды басқару 

командаларына аударуға қабілетті болуы тиіс. 

Сонымен бірге дауыстың аутентификациясы мынадай түрде жүзеге 

асырылады: 

− пайдаланушыны тіркеу. Ол үшін пайдаланушы өзінің 

идентификаторын енгізеді. Мысалы, аты-жөні; 

− пайдаланушының сөйлеу сигналының үлгісі жасалады, бұл үшін: 

− пайдаланушы кілттік фразаны бернеше рет айтады; 

− талдау үшін сөйлеу ағынының уақыт ауқымы таңдалады; 

− пайдаланушының сөйлеу сигналы өңделеді; 

− пайдаланушының сөйлеу сигналының ақпараттық параметрлері 

анықталады; 

− пайдаланушының сөйлеу сигналының үлгісі жасалады; 

− бұл үлгі ДБЖ дерекқорындағы басқа үлгілермен салыстырылады. 

 

2.5. Іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу кезіндегі дауыспен 

басқару жүйесінің функционалдық мүмкіндіктері 

Автордың пікірінше, ДБЖ қолданудың ең танымал бағыттарының бірі - 

ТЖ кезіндегі іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу. Адам-оператор 

машинамен жұмыс істеу барысында оған 90% ақпаратты сөздер мен таңбалар 

түрінде, ал қалған 10% – қозғалыс түрінде жеткізеді. 

ТЖ кезінде әрқашанда ТЖ салдарын жою және/немесе азайту үшін тиісті 

ресурстарға қажеттілік пен қолда бар мүмкіндіктер арасындағы сәйкессіздік 

орын алады. Сондықтан ТЖ салдарын жою және/немесе азайту үшін қажетті 

ресурстарды жедел және сенімді қайта бөлу мүмкіндігін қамтамасыз ету ТЖ-ды 

тиімді басқарудың қажетті шарты болып табылады. ТЖ кезінде ДБЖ дәл 

осындай мүмкіндік береді. 

Автор бионикалық басқару әдісі негізінде ДБЖ құру және оны ТЖ 

кезіндегі ІҚЖ жүргізу барысында қолдану әдіснамасын әзірледі (2.4-суретті 

қараңыз) [76-77]. Автор ұсынған ІҚЖ жүргізу әдісінің мәні [77] баяндалған 
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ІҚЖ жүргізу алгоритмін толық іске асыру болып табылады. Бұл алгоритм 

келесі міндетті кезеңдерді қамтиды: ТЖ аймағын барлау, зардап шеккендерді 

іздеу және олардың орналасқан жерін анықтау, ТЖ ЗФ әсер ету деңгейлерін 

азайту, зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету, тасымалданатын 

зардап шеккендерді эвакуациялау. 

 
 2.4-сурет. ТЖ кезінде қолданылатын ДБЖ құру және пайдалану 

әдіснамасы 
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Автордың пікірінше, сөйлеу сигналдарын өңдеу әдістерінің ұсынылған 

жиынтығы, ДБЖ құрылымы мен аппараттық-бағдарламалық құралдары 

төтенше жағдайда ІҚЖ жүргізу кезінде тиімділікті, сенімділікті және 

функционалдылықты кеңейтуді қамтамасыз етеді. 

Ұсынылатын ІҚЖ жүргізу тәсілінің басты ерекшелігі - ІҚЖ жүргізудің 

барлық кезеңдері бионикалық әдіс негізіндегі ДБЖ басқаруымен іске 

асырылады және әртүрлі функционалдық мақсаттағы кемелерден тұратын 

ұшқышсыз әуе кемелерінің (ҰӘК) тобы қолданылады, ол топтың ішінде: 

үйлестіруші мақсаттағы ҰӘК (ҮМ), іздестіру мақсатындағы ҰӘК (ІМ), 

экологиялық мақсаттағы ҰӘК (ЭкМ), медициналық мақсаттағы ҰӘК (ММ) 

және эвакуациялық мақсаттағы ҰӘК (ЭвМ) бар. ТЖ-дағы ІҚЖ жүргізу кезінде 

ДБЖ жұмыс істеуін қарастырайық. ҰӘК іске қосар алдында ТЖ аймағында 

зақымдаушы факторлардың бар-жоқтығына және көлеміне алдын ала бағалау 

жүргізіледі. Алдын ала бағалау жергілікті жердің қолда бар карталарын және 

[77] келтірілген талаптарға сәйкес әдістемелер бойынша осы объект үшін алдын 

ала жүргізілген болжамдарды талдау негізінде жүргізіледі. Объектіде не болуы 

мүмкін екендігі бағаланады, осыған сүйене отырып, барлық ТЖ аймағы 2.5-

суретте көрсетілгендей аумақтарға бөлінеді. 

 
2.5-сурет ТЖ аймағын аумақтарға бөлу 
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 Ал жедел штаб ҰӘК командаларын құрады және ТЖ аймақтары 

бойынша бөледі: 

– Зақымдаушы факторлардың рұқсат етілген шекті мәнінен (РШМ) 

барынша асып кететін ТЖ аймақтарына ҰӘК командасының толық құрамы - 

ҮМ ҰӘК, ІМ ҰӘК , ЭкМ ҰӘК , ММ ҰӘК және ЭвМ ҰӘК жіберіледі; 

– Зақымдаушы факторлардың РШМ асқан ТЖ аймақтарына ҮМ 

ҰӘК, ІМ ҰӘК , ЭкМ ҰӘК ұшқышсыз әуе кемелері жіберіледі; 

– ММ ҰӘК және ЭвМ ҰӘК осы учаскеге тек зардап шеккендер 

анықталған кезде ғана жіберіледі; 

– Зақымдаушы факторлардың РШМ-нен асу ықтималдылығы бар 

ТЖ аймақтарын ІМ ҰӘК қарайды және қажет болған жағдайда оған ЭкМ ҰӘК, 

ММ ҰӘК және ЭвМ ҰӘК жіберіледі. 

Барлау кезеңінде ДБЖ операторы ҰӘК-нің қозғалысын басқару 

командаларының жиынтығы арқылы басқарады (1.14-суретті қараңыз):  

 старт - стоп; 

 вперёд - назад; 

 вверх - вниз; 

 вправо - влево; 

 сжать - разжать. 

Зардап шеккендерді іздеу кезеңінде ДБЖ операторы зардап шеккендермен 

диалогты қамтамасыз ету үшін дауыспен хабарлау жүйесін де пайдаланады. 

Зақымдаушы фактор деңгейлерінің әсерін азайту ЭкМ ҰӘК арқылы 

жүзеге асырылады. Ол үшін ол ТЖ аумағының берілген аймағын айналып өтіп, 

газ анализаторын, сондай-ақ инфрақызыл және бейнекамераны қолдана 

отырып, зақымдаушы фактор көздерін анықтайды: химиялық заттары бар 

герметизацияланбаған технологиялық контейнерлер мен құбырлар, химиялық 

заттардың төгілуі, жану ошақтары, бұзылған электр қондырғылары, 

трансформаторлық қосалқы станциялар және т. б. Зақымдаушы фактор көздерін 

анықтаған кезде олардың деңгейлерін жою немесе азайту шаралары 

қабылданады: ыдыстарда немесе құбырларда ағуды анықтау және оны 

герметизациялау, төгілулерді бейтараптандыру, өрт ошақтарын сөндіру, электр 

тогының көздерін токтан ажырату және т.б. 

ІҚЖ жүргізудің осы кезеңінде ДБЖ операторы қозғалыстың басқарушы 

командаларын терумен қатар (1.14-суретті қараңыз) ЭкМ ҰӘК-не 

мамандандырылған «герметизациялау», «сөндіру», «бүрку», «токтан ажырату» 

сияқты командалар береді. 

2.6. ІҚЖ жүргізу кезінде зардап шеккендерге шұғыл медициналық 

көмек (ШМК) көрсету жөніндегі іс-шаралар 

2.6.1. Медициналық сұрыптау 
Сұрыптау - апат медицинасының негізгі қағидаларының бірі. 

Сұрыптаудың мәні зардап шеккендерді медициналық көрсеткіштер мен 

жағдайдың нақты шарттарына байланысты бір типті емдеу-профилактикалық 

және эвакуациялық іс-шараларға мұқтаждық принципі бойынша топтарға бөлу 

болып табылады. 
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Сұрыптаудың мақсаты – барлық зардап шеккендерге шұғыл медициналық 

көмекті жеделдету және уақытылы көрсету, сонымен қатар, оларды одан әрі 

ұтымды эвакуациялауды қамтамасыз ету. 

Орыстың белгілі хирургі Н.И.Пирогов "таңу пункттері мен әскери-

уақытша ауруханалардағы зардап шеккендердің жақсы ұйымдастырылған 

сұрыпталуы – дұрыс көмек көрсетудің және дәрменсіздік пен оның салдарының 

алдын алудың негізгі құралы" екенін атап өткен [77]. 

Қазіргі уақытта медициналық сұрыптауға арналған және осы мәселенің 

әртүрлі аспектілерін толығымен қарастыратын көптеген жұмыстар белгілі [6, 8, 

10, 14]. Негізгі қиындықтар бірқатар факторлардың болуымен, атап айтқанда 

төтенше жағдайлар кезінде ағзаның функционалды жағдайы туралы априорлық 

белгісіздіктің едәуір деңгейімен байланысты. Авторлардың пікірінше, көмек 

көрсету туралы дербес шешім қабылдаған алғашқы медициналық көмек 

көрсететіндерге ақпараттық қолдау жасау және тасымалдау орны мен әдісін 

анықтау қажет. 

Мобильді телемедицина кешені (МТМК) ҰӘК үшін авторлар 2.6-суретте 

көрсетілген медициналық сұрыптау алгоритмін ұсынады. 

 

 

 
 

2.6-сурет. Медициналық сұрыптау алгоритмінің сызбасы 

Осылайша, ұсынылған мобильді телемедициналық кешенінде зардап 

шеккендердің төрт санаты бойынша медициналық сұрыпталуы жүзеге 

асырылады: "қара", "қызыл", "сары" және "жасыл". 
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2.6.2. Зардап шеккендерге шұғыл медициналық көмек көрсету 

Зардап шеккендерге шұғыл медициналық көмек көрсетуді ММ ҰӘК 

жүзеге асырады. Бұл ҰӘК медициналық мақсаттағы манипулятормен, 

портативтік рентген-аппаратпен, дефибриллятормен, 

электрокардиосигналдарды портативтік тіркеушісімен, зардап шегушіге шұғыл 

медициналық көмек көрсетуге арналған медициналық құралдармен және 

дәрілік препараттармен, сондай-ақ зардап шеккендерді медициналық 

таңбалауды жүргізуге арналған құралдармен жабдықталған. 

ІҚЖ жүргізудің осы кезеңінде ДБЖ операторы қозғалыстың басқарушы 

командаларын теруімен қатар (1.14-суретті қараңыз) ММ ҰӘК 

мамандандырылған «зарарсыздандыру», «инъекция», «рентген», 

«дефибрилляция», «таңбалау» командаларын береді. 

"Түсті" ауыстыру және тиісінше шұғыл медициналық көмек көрсету 

кезегі туралы шешімді зардап шеккендер ағзасының функционалдық жағдайы 

туралы деректерді талдау негізінде мобильді телемедицина кешенінің (МТМК) 

құрамынан құтқарушы дәрігер қабылдайды. Зардап шеккендерге шұғыл 

медициналық көмек көрсету кезегін түзету алгоритмі мынадай (2.7-суретті 

қараңыз). 
 

 
 

2.7-сурет. Зардап шеккендерге шұғыл медициналық көмекті көрсету 

кезегін түзету алгоритмі 

ТЖ-да зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету кезегін түзету 

келесі мәліметтер негізінде жасалады: 

 зардап шеккендердің денелеріне орналастырылған портативті 

кардиоанализаторлардан келетін ақпарат; 
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 аса кең жолақты радар (АКЖР) ұсынатын деректер; 

 ММ ҰӘК дауыстық хабарлау және бейнебақылау жүйесінің 

көмегімен ДБЖ операторымен қарым-қатынас жасау нәтижесінде зардап 

шеккендерден алынған деректер. 

Алдымен зардап шеккендердің бастапқы ағзасының функционалдық 

жағдайы анықталады. Осыны негізге ала отырып, шұғыл медициналық көмек 

көрсетіледі. Шұғыл медициналық көмек көрсету қорытындылары бойынша 

мүмкін оң және теріс үрдістерді ескере отырып, ағзасының функционалдық 

жағдайы өзгеруінің ықтимал нұсқалары қарастырылады. Осыдан кейін зардап 

шегушінің "түстік" мәртебесі, шұғыл медициналық көмекті көрсету және 

эвакуациялау кезектілігі өзгертілуі мүмкін. 

Шұғыл медициналық көмек көрсетуге арналған ҰӘК медициналық 

мақсаттағы манипулятормен жабдықталған [77-80]. Медициналық мақсаттағы 

манипулят корпуста орнатылған және ТЖ кезінде зардап шеккен адам жанында 

бөгде адам болмаған кезде шұғыл медициналық көмек көрсетуге арналған. 

Медициналық мақсаттағы манипуляторды дәл сол МТМК оператор-дәрігері 

басқарады. Манипуляторлардың кинематикасы [81]-де егжей-тегжейлі 

қарастырылған. 

Зардап шегушінің ағзасының функционалдық жағдайы туралы ақпаратты 

алғаннан кейін оператор-дәрігер жағдайды талдайды және шұғыл медициналық 

көмек көрсету үшін шешім қабылдайды. Содан кейін манипулятордың және 

3D-бейне камераның көмегімен өз қозғалыстарын көшіре отырып, МТМК 

бригадасы келгенге дейін зардап шегушіге шұғыл медициналық көмек 

көрсетеді. Манипуляторды іске асыру нұсқалары 2.8 суретте көрсетілген. 

 

 
 

 

2.8-сурет Медициналық мақсаттағы манипуляторлар 

  

Екі еркіндік дәрежені және бір жетекті қолдану минималды 

қозғалыстармен әртүрлі нысандарды алуға мүмкіндік береді. 
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Бұл манипулятордың мүмкіндіктері зардап шеккен адамның кеудесіне 

дефибриллятор электродтарын орнатуға мүмкіндік береді, мысалы Zoll AED 

Plus медициналық білімі жоқ адамдар үшін жасалған. Аппарат 

электрокардиограмманы (ЭКГ) тіркеуге және оны МТМК оператор-дәрігеріне 

түсінікті интерфейспен беруге мүмкіндік беретін арнайы блокпен 

жабдықталған. Zoll AED Plus құрылғысының техникалық сипаттамалары 2.1-

кестеде келтірілген. 

 

2.1-кесте. Zoll AED Plus параметрлері 

Параметр Сипаттама 

Қуатталу уақыты, сек 10 

Батарея сыйымдылығы 300 разряд немесе 1,5 сағат жұмыс 

Өлшем (В, Ш, Д), см 13,3 х 24,1 х 29,2 

Салмағы, кг 3,1 

 

2.1 кестеде көрсетілгендей, құрылғы кіріктірілген батареямен 

жабдықталған, сондықтан оның жұмысы ҰӘК қуат тұтынуына әсер етпейді. 

Жүрек қызметін қалпына келтіруге арналған аппаратурамен жұмыс 

істеуден басқа, медициналық мақсаттағы манипулятормен ЭКГ-ны тіркеуге 

және оны нақты уақыт режимінде МТМК оператор-дәрігеріне тапсыруға 

арналған кардиоанализаторды орната алады [80-81], сондықтан дәрігер 

пациенттің жай-күйі туралы үнемі хабардар болады және қажет болған 

жағдайда сол медициналық мақсаттағы манипуляторды пайдалана отырып, 

зардап шегушіге қажетті препаратты еге алады. 

Медициналық мақсаттағы манипулятор мүмкіншіліктері XSTAT 

аппликаторын қолдану арқылы қан ағуын тоқтатуға мүмкіндік береді [83]. 

Аппликатордың ішінде арнайы қан тоқтататын капсулалар бар. Бұл капсулалар 

қанмен әркетке түскен кезде жарада тез кеңейеді және қан ағымына кедергі 

жасайды (2.9-суретті қараңыз). 

 

   

а) капсулалар енгізу 

тәсілі 

б) енгізгенге дейінгі 

жараның көрінісі 

в) енгізгеннен кейінгі 

жараның көрінісі 

 

2.9-сурет. Қан тоқтататын капсулалар жұмысы 

Осылайша, капсулалар қан ағуын тоқтатады және кеңейген сайын жараны 

біртіндеп жабады. Капсулалар тек қан тоқтататын әсерге ғана емес, сонымен 

бірге рентген сәулелерінің сапасын жақсартатын арнайы рентген контрасты 
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маркерге де ие. Аппликаторда сығылған 92 целлюлоза капсулалары бар, олар 

300 миллилитрге дейін қан сіңіре алады. 

Өндірушінің айтуынша, бұл ықшам құрылғы айналасы жырымдалған 

жаралары бар зардап шеккендердің өмірін сақтап қалуға қабілетті, өйткені ол 

небәрі 15 секундта қан ағуын тоқтатады. Қазіргі уақытта ғалымдар 

аппликаторлардың екі түрімен жұмыс істейді: үлкен ауданы бар жаралар үшін 

диаметрі 30 миллиметрлік аппликатор және тар кірісі мен шығысы бар жаралар 

үшін 12 миллиметрлік аппликатор. 

Сарапшылар бұл құрылғыны дәстүрлі бұрау салу мүмкін емес немесе 

тиімсіз болған кезде қолдануға кеңес береді. Капсулаларды қолдану жарақат 

алғаннан кейін 4 сағатқа есептелген. Зардап шеккен адамды ТЖ аймағынан 

медициналық мекемеге жеткізу үшін бұл уақыт жеткілікті. 

Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі әскери шығындардың шамамен 50%-

ы қан жоғалтудан болғандығы белгілі. Егер зардап шеккендер уақтылы тиісті 

көмек алса, олардың жартысын құтқарып алуға болатын еді. 

Осылайша, ТЖ орнына келгенше дейін-ақ, МТМК дәрігерлерінің 

қарамағында зардап шеккендердің орналасқан жері мен жарақаттану дәрежесі 

туралы негізгі мәліметтер болады. Осы деректерді ескере отырып, ТЖ орнына 

барар жолдағы уақытты шұғыл медициналық көмек көрсету үшін жабдықтар 

мен персоналды дайындау үшін пайдалануға болады. 

 

2.6.3. Тасымалданатын зардап шеккендерді эвакуациялау  

Тасымалданатын зардап шеккендерді эвакуациялау және олардың тыныс-

тіршілігін қамтамасыз ету реанимация капсуласы арқылы жүзеге асырылады. 

ЭвМ ҰӘК ТЖ аймағынан зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған. Осы 

ҰӘК ерекшелігі - зардап шегуші ағзасының өмірлік-маңызды функцияларын 

қолдау үшін қажетті жабдықпен жарақталған реанимациялық капсуланың 

болуы (2.10-суретті қараңыз). 

 

  

 

2.10-сурет. Реанимациялық капсула  

 

Зардап шеккендерді эвакуациялау кезегі медициналық көмек көрсету 

кезегін түзетуді ескере отырып, жүргізілген медициналық сұрыптау (МС) 

нәтижелеріне сәйкес айқындалады[84-86]. 

ІҚЖ-ның осы кезеңі аясында зардап шегушіні капсулаға өз бетінше 
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орналастыру да, басқа адамдардың көмегімен орналастыру мүмкіндіктері де 

қарастырылады. МТМК бригадасы келгенге дейін ауыр жарақаттанған зардап 

шегушілерге капсулаға "көтерілуге" жеңіл жарақаттанған зардап шегушілер 

(олардың іс-қимылдарын ҮМ ҰӘК қадалаған жағдайда) көмек көрсете алады. 

МТМК бригадасы белгіленген нүктеге жеткенше дейін ТЖ-дан зардап 

шеккендерді эвакуациялау ауруханаға жеткізу уақытын үнемдейді және зардап 

шегушінің оған уақтылы медициналық көмек көрсету мүмкіндігін арттырады. 

Ауыр жарақаттанған зардап шегушілердің ЭвМ ҰӘК реанимация 

капсуласында "жеңіл жарақаттанғандар" көмегімен орналастырмас бұрын 

МТМК құтқарушы дәрігері ММ ҰӘК-мен жасалған рентген-сурет бойынша 

тасымалдана алуын бағалайды, өйткені мамандандырылмаған адамдардың іс-

әрекеттері зардап шегушіге зиян келтіруі мүмкін. Зардап шегушінің 

тасымалдануы туралы қорытындыны МТМК құтқарушы дәрігері ММ ҰӘК 

бортында орналасқан бейнекамераның және рентген-аппараттың көмегімен 

зардап шегушіні тексеру барысында, сондай-ақ зардап шегушінің АФЖ бағалау 

нәтижелерін назарға ала отырып жасайды. 

Бұдан басқа, ЭвМ ҰӘК айтарлықтай ауыр медициналық жабдықты, 

сондай-ақ МТМК бригадасының мүшелерін тікелей зардап шегушіге, әсіресе 

зардап шегуші жаяу өтуге қиын жерлерде орналасқан жағдайда, алып жүре 

алады. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде автор ТЖ-да ІҚЖ жүргізу кезінде 

бионикалық әдіс негізіндегі ДБЖ құруға ұсынылған тәсілдің келесі 

артықшылықтарын тұжырымдайды: 

1. Сөйлеу - бұл адамдар үшін табиғи интерфейс, сондықтан төтенше 

жағдайларда ДБЖ операторы үшін роботтандырылған механизмді басқару 

психологиялық тұрғыдан ыңғайлы болады. 

2. Сөйлеудің адам-машина интерфейсі адам мен роботты механизм 

арасындағы физикалық қашықтықты азайтады және өмірге қауіп төндірмей, 

ТЖ кезінде ІҚЖ жүргізуге мүмкіндік береді. 

3. Адам-машиналық сөйлеу интерфейсі қарым-қатынастың 

жылдамдығы мен ұтқырлығын арттырады, ақпаратты алу кезінде қол 

жүктемесін босатып, ДБЖ операторы үшін визуалды ақпарат қабылдау арнасын 

босатуды қамтамасыз етеді. 

Осылайша: 

− бионикалық әдіс негізінде ДБЖ құру сөйлеу командасын танудың 

сенімділігін арттырады; 

− ТЖ кезінде ДБЖ пайдалану ІҚЖ өткізудің жеделдігі мен ұтқырлығын 

арттырады. 
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2.7. Қорытынды 

1. Іздестіру-құтқару жұмыстарын (ІҚЖ) неғұрлым жедел және сенімді 

жүргізуге мүмкіндік беретін роботтандырылған атқарушы тетіктерді басқару 

үшін сөйлеу командаларын (СК) қалыптастырудың поливариантты әдістерін 

бірлесіп пайдалану негізіндегі ТЖ кезінде дауыспен басқару жүйесін (ДБЖ) 

құруға бионикалық тәсіл ұсынылды және негізделді. 

2. ДБЖ-де сөйлеу командаларын тану кезінде минималды сөйлеу 

бірліктері (МСБ) ретінде сызықтық емес сигналдарды талдаудың белгілі 

әдістерімен салыстырғанда уақыт және жиілік тұрғысынан үздік шешу 

қабілеттеріне ие Гильберт фонема спектрін пайдалану ұсынылды, бұл күрделі 

сигнал-бөгеуілдік жағдай кезінде ДК дұрыс тануды қамтамасыз етеді. 

3. Операциялардың ұсынылған бірегей "технологиялық конвейері" (ТК) 

ДБЖ-де сөйлеу командаларын қалыптастыру кезінде ТЖ-да роботтандырылған 

атқарушы механизмдерді басқару үшін командаларды қалыптастыру әдісіне 

инвариантты және келесі операциялардың реттілігін қамтиды: 

 Гильберт-Хуанг түрлендіруіне негізделген сигналдарды сүзу; 

 сигналдың эмпирикалық модаларының (ЭМ) сегментациялау және 

ақпараттық белгілерін бөлу; 

 MСБ анықтау және Гильберт фонеманың спектрін декодтау; 

 Гильберт фонеманың спектрін нейрожелілік талдау (НЖТ) және ДБЖ 

функционалдық дұрыстығын арттыруын қамтамасыз етуге принципті 

мүмкіндігі бар ДК тану. 

4. Сөйлеу командаларын НЖТ аясында автор келесі жұмыстарды жүзеге 

асыруға қол жеткізді: 

 екі қабатты НС LSTM ұсынылған құрылымның сөйлеу командаларын 

тану міндеті үшін бейімделу операциясы орындалды; 

 оқыту мәліметтерінің жиынтығын дайындау әдістемесі жасалды; 

 Нейрон қабатының барлық нейрондарының салмағын реттеуді 

қамтамасыз ететін НС CCLSTM3 жаңа оқыту алгоритмі жасалды; 

 Сөйлеу командаларын НЖТ нәтижесін таңдау кезіндегі шешуші 

қағидалар әзірленді. 
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3-ТАРАУ. ҚАЛЫПТЫ ЖӘНЕ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА 

ДАУЫСПЕН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ 

  

3.1. ІҚЖ басқару жүйесі құрылымының құрамын негіздеу  

ТЖ-да зардап шеккендерді есепке алудың автоматтандырылған қосалқы 

жүйесін әзірлеудің мақсаты бір мезгілде сұрыптау бойынша шешім қабылдау, 

шұғыл көмек көрсету бойынша ұсынымдар беру, медициналық деректердің 

жеке және жалпылама есебін енгізу жолымен зардап шеккендердің өлім 

деңгейін қысқарту болып табылады. Ол үшін бір уақытта келесі шараларды 

орындау қажет: 

 автоматтандырылған медициналық сұрыптау; 

 жеке есепке алу; 

 зардап шеккендер туралы мәліметтерді жалпылау; 

 психофизиологиялық жағдайдың ауырлығын, өмір сүруге 

қабілеттілік, травматикалық шоктың салдары мен ұзақтығын бағалау және 

болжау; 

 қажетті қан алмастырғыштарды пайдалануды іске асыратын 

инфузиялық-трансфузиялық терапия жүргізу бойынша дұрыс ұсынымдар беру;  

 зардап шеккендерді құтқару және эвакуациялау бойынша жедел түрде 

оңтайлы сұрыптау шешімдерін қабылдау; 

 зардап шеккендерге шұғыл айғақтар бойынша алғашқы медициналық, 

дәрігерге дейінгі және алғашқы дәрігерлік көмек көрсету.  

Бұл функцияларды орындау үшін зардап шеккендерді жедел 

медициналық сұрыптау үшін бір ғана құрылғының мүмкіндіктері жеткіліксіз 

екені анық. Сондықтан мобильді телемедицина кешені (МТМК) негізіндегі 

зардап шеккендерді шұғыл медициналық сұрыптаушы жүйе қажет [87-88]. 

Емдеу-эвакуациялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру едәуір дәрежеде 

ТЖ-да қалыптасқан шарттарға байланысты. Мысалы, 3.1-суретте көлемі шағын 

төтенше жағдайда медициналық-санитарлық салдарын жою бойынша емдеу-

эвакуациялық қамтамасыз етудің схемасы келтірілген. 
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3.1-сурет. Көлемі шағын ТЖ кезінде емдеу-эвакуациялық қамтамасыз ету 

схемасы 
 

Мобилді телемедицина кешені (МТМК) - жүріп өту мүмкіндігі жоғары 

шассиге немесе кез келген басқа көлік құралына қондырылған, спутниктік 

байланысты қоса алғанда, диагностикалық медициналық және 

телекоммуникациялық аппаратура кешені (3.2-суретті қараңыз). 
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3.2-сурет. Мобилді телемедицина кешені 

 

Бұл, қажет болған жағдайда, тексеріс деректерін цифрлық түрде осы 

деректерді талдап, МТМК қызметкерлеріне қажетті қорытындылар мен 

ұсынымдар беретін дәрігерлер мен жоғары білікті мамандар бар орталық 

медициналық мекемелерге жеткізуге мүмкіндік береді. МТМК қажетті 

медициналық және телекоммуникациялық инфрақұрылымның жетіспеушілігі 

немесе толық болмауы жағдайында да ұзақ уақыт автономды жұмыс істеу үшін 

барлық қажеттіліктермен жабдықталған. МТМК келесі функционалдық 

модульдерден тұрады: 

1. ТЖ зардап шеккендерді есепке алудың автоматтандырылған 

қосалқы жүйесі (ТЖЗШЕААҚЖ). 

2. Құрамына келесі заттар кіретін кіретін диагностикалық жабдық: 

 жедел жәрдемнің мобильді телемедициналық пункті; 

 кіші мобильді телемедициналық пункт; 

 мобильді басқару пункті; 

 мобильді диагностикалық телемедициналық экологиялық 

мониторинг зертханасы; 

 мобильді эвакуатор. 

3. Құрамына келесі жүйе түрлері кіретін телекоммуникациялық 

жабдық: 

 спутниктік байланыс жүйесі; 

 GPS жүйесі; 

 сымсыз байланыс жүйесі; 

 ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыздандыру жүйесі. 

4. Көлік құралдары. 

МТМК мынадай емдеу-эвакуациялық іс-шаралардың жүргізілуі 

жүктеледі: 
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 медициналық сұрыптау; 

 зардап шеккендерге (науқастарға) алғашқы медициналық көмек 

көрсету және оларды зақымдау ошағынан эвакуациялауына қатысу 

(авариялық-құтқару және басқа да құралымдармен бірлесе отыра); 

 дәрігерге дейінгі және алғашқы дәрігерлік көмекті ұйымдастыру 

және көрсету ; 

 зардап шеккендерге (науқастарға) білікті және 

мамандандырылған медициналық көмекті ұйымдастыру және көрсету; 

 зардап шеккендерді кейіннен емдеу және сауықтыру үшін 

қолайлы жағдайлар жасау; 

 медициналық эвакуациялау кезеңдері арасында зардап 

шеккендердің (науқастардың) медициналық эвакуациясын ұйымдастыру; 

 қаза тапқандарға сот-медициналық сараптаманы және зардап 

шеккендерге (науқастарға) сот-медициналық куәландыруды ұйымдастыру 

және жүргізу (қажет болған жағдайда). 

Зақымданғандарды үйінділердің астынан шығарып алып, оларға 

алғашқы медициналық көмек көрсеткеннен кейін зардап шеккендерді 

авариялық-құтқару құралымдарының жеке құрамы тікелей жақын жерде 

ұйымдастырылатын жиын пункттеріне жеткізеді. Мобильді телемедицина 

кешені (МТМК) жинау пунктінің құрамдас бөлігі болып табылады. Мұнда 

қосымша алғашқы медициналық көмек шаралары жүргізіледі және 

мүмкіндігінше дәрігерге дейінгі көмек көрсетіледі, эвакуациялық-көліктік 

сұрыптау (зардап шеккендерді эвакуациялау кезектілігі, көлік 

құралдарының түрлері және олардағы орындар бойынша бөлу), көлік 

құралдарына тиеу жүргізіледі. 

Ұсынылатын тәсілдің мәні түйіндесуді (жұптасуды) медициналық 

сұрыптау блоктарын енгізу есебінен мобильді телемедициналық кешеннің 

(МТМК) жұмыс істеу тиімділігін арттыру болып табылады. 3.3-суретте 

МТМК-нің құрылымдық схемасы ұсынылған. MTMK құрамында қозғалыс 

құралы ретіндегі автомобиль бар. 
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3.3-сурет. МТМК құрылымдық схемасы  



Бұл құралға телекоммуникациялық және медициналық диагностикалық 

жабдықтың модульдері орнатылған, олар әрқайсысы белгілі бір 

функционалдық мақсаттағы жабдық пен аппаратураны қамтитын блоктар 

жиынтығы болып табылады. Сымсыз қол жеткізу блогы спутниктік байланыс 

блогы мен көп функциялы мобильді телемедициналық қондырғы модулі 

арасындағы ақпараттың қабылдау/берілуін қамтамасыз етуге арналған. 

Көпфункционалды мобильді телемедициналық қондырғы модулі, өз 

кезегінде, медициналық-диагностикалық сипаттағы ақпаратты жинауға, 

өңдеуге, сақтауға және қабылдауға/беруге арналған негізгі модуль-

компьютерден және жоғары сапалы цифрландыру құрылғысы, 

бейнеконференцбайланыс жүйесі, сондай-ақ медициналық жабдықтары бар 

негізгі модульге ақпаратты енгізу блогынан тұрады. 

МТМК құрылымдық жағынан әртүрлі мақсаттағы бірнеше 

модульдерден тұрады. Кешеннің негізгі элементі ақпаратты өңдеу блогы 

болып табылады, оған медициналық диагностикалық жабдық беріледі. 

Маңыздылығы бойынша екіншісі - телекоммуникациялық жабдық модулі. 

Мобильді кешеннен бүкіл ақпарат қабылдаушы телемедицина станциясына 

келіп түседі. Кешеннің барлық жабдығы автомобиль негізінде жасалған 

жылжымалы құралға монтаждалады. Көрсетілген жылжымалы құрал көліктік 

функцияларды және медициналық қызмет көрсету кезінде МТМК жұмысын 

қамтамасыз ету функцияларын орындайды. 

Жоғарыда аталған телекоммуникациялық жабдық модулі екі 

компоненттен тұрады: 

- МТМК мен қабылдаушы телемедицина станциясы арасында 

ақпаратты қабылдауға/беруге арналған спутниктік байланыс жүйелері; 

- МТМК мен спутниктік байланыс жүйесі арасында ақпаратты 

қабылдауды/беруді қамтамасыз ететін сымсыз қол жеткізу жүйесі. 

 

3.2. Дауыспен басқару жүйесінде сөйлеу сигналдарын өңдеудің 

"технологиялық конвейері" 

3.2.1. Кіріспе ескертулер 

ТЖ-да ІҚЖ жүргізу кезінде жоғарыда қарастырылған ДБЖ-нің жұмыс 

істеу ерекшелігі сөйлеу командаларының қалыптасу ерекшеліктерін 

анықтайды. 

Автор сөйлеуді танудың сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін 

бионикалық әдіс негізінде ДБЖ құруды ұсынады, оның иллюстрациясы 1.1.б) 

және 2.3-суретте келтірілген. 2.3-суретте көрініп тұрғандай, ДБЖ құрудың 

ұсынылған парадигмасының ерекшелігі - сөйлеу командаларын 

қалыптастырудың көп арналы болуы. 

Бірінші тарауда автор сөйлеу командаларын қалыптастыру үшін ДБЖ-

де қолданылатын негізгі әдіс ДБЖ операторының сөйлеу трактісінен 

шығарған акустикалық тербелістерді талдау екенін көрсетеді. Осы талдау 

нәтижесінде тілдік модельдің минималды семантикалық бірліктері танылып, 

дауыстық команда құрылады. 
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Электроэнцефалография әдісі сөйлеу командаларын қалыптастыру 

арналарының бірін жүзеге асыру үшін негіз бола алады [91]. 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) – бұл мидың бас сүйегінің терісінен тіркелген 

уақыт өте келе өзгеретін электрлік потенциалын көрсететін қисық. 10-20% 

халықаралық жүйесі бойынша ЭЭГ тіркеу схемасы 3.4-суретте көрсетілген 

[91]. 

 
 

3.4-сурет. ЭЭГ тіркеу схемасы 

  

Ми-компьютер-интерфейс (Brain-Computer-Interface (BCI)) аппараттық-

бағдарламалық кешені мидың импульстық және қосынды электрлік 

белсенділігін адам денесі мүлдем қатыспайтын нақты әрекетке айналдырады. 

BCI-дің көптеген шығармаларының бірі – "Өмірге арналған ғылым" 

санатындағы ең жақсы өнертабыс дизайны үшін Red Dot көрмесінің 

марапатын алған Magnetic Resonance Helmet дулығасы (3.5.а-суретті 

қараңыз)[91]. 

 

 
а 

 
б 

 

3.5-сурет. BCI өнімдері 

 

BCI арқылы ДБЖ-і операторының (адамның) ми белсенділігі ЭЭГ 

түрінде тіркеледі, ЭЭГ-ның қажетті бөлімдері өлшенеді, таңдалады және 

талданады, ал нәтижелерді қарапайым командалық басқаруға, мысалы, 

робот-манипулятордың қозғалысын жүзеге асыруға қолданады. BCI 
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көмегімен командалық сызықтық бақылаудың бұл түрі ЭЭГ арқылы 

субъектінің психикалық күйін анықтайды және анықталған күйді басқару 

сигналына айналдырады. Белгілі BCI жүйелерінде ми биопотенциалдарының 

арнайы параметрлері ретінде, мидың мю, альфа, бета ырғақтары және олар 

тудырған потенциалдар қолданылады(3.5.а-суретін қараңыз)[92-95]. 

Сөйлеу командаларын қалыптастыру арналарының бірін жүзеге 

асырудың негізі бола алатын тағы бір әдіс - сөйлеу кезінде пайда болатын 

ішек аймағындағы терінің механикалық тербелістерін талдау әдісі. Бұл әдісті 

жүзеге асыратын құрылғы – ларингофон (грек тілінен. көмей және дыбыс) - 

микрофонға ұқсас, бірақ [Ларингофон] сөйлегенде көмей аймағында пайда 

болатын терінің механикалық тербелістерін қолданатын құрылғы. Ол 

акустикалық шу жағдайында, атап айтқанда, танк және авиациялық 

шлемдерде кең қолданылады. Гарнитурамен біріктірілген дулыға шлемофон 

деп аталады (3.6.а-суретін қараңыз). Жұмыс істеу кезінде ларингофон 

гарнитурасы мойынға мықтап бекітілуі керек (3.6.б- суретті қараңыз)[ 91]. 

 

 
а  

б 

 

3.6-сурет. Шлемофон (а) және ларингофон гарнитурасы (б) 

 

Сөйлеуді тану технологиясының келесі қадамы ретінде үнсіз қол 

жеткізу интерфейстерін (silent speech interfaces, SSI) дамыту деп санауға 

болады. Сөйлеуді өңдеудің бұл жүйелері артикуляцияның ерте сатысында 

сөйлеу сигналдарын алуға және өңдеуге негізделген. Сөйлеуді танудың 

дамуының бұл кезеңі қазіргі тану жүйелерінің екі маңызды кемшіліктерінен 

туындайды: шуылға шамадан тыс сезімталдық, сондай-ақ тану жүйесіне 

жүгінген кезде анық және нақты сөйлеу қажеттілігі. SSI-ге негізделген тәсіл - 

өңделген акустикалық сигналдарға қосымша ретінде шу әсеріне 

ұшырамайтын жаңа сенсорларды қолдану. 

Бионикалық әдіс негізінде ДБЖ құрудың ұсынылған тәсілінде сөйлеу 

командаларын қалыптастырудың қарастырылған әдістерінің әрқайсысын 

жүзеге асыру тәуелсіз, күрделі ғылыми-техникалық міндет болып 
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табылатындығын атап өткен жөн, оларды шешу талданған сигналдардың 

ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асырылады. 

Алайда, автордың пікірінше, ДБЖ-де сөйлеу командаларын 

қалыптастырудың қарастырылған әдістерінің әрқайсысын жүзеге асыру 

"технологиялық конвейері" ақыл-ой командасының сигналдарын өңдеудің 

бірдей (ұқсас) кезеңдерінен тұрады және келесідей ортақ операцияларды 

қамтиды: 

 дыбыстық сигналдарды алдын-ала өңдеу: алдымен шу 

шығарылады, содан кейін күшейту, цифрландыру және жиілікті сүзу 

кезеңдері, сонымен қатар сигнал деңгейін қалыпқа келтіру жүзеге 

асырылады. 1-тарауда жүргізілген сыни талдау нәтижелері бойынша сөйлеу 

сигналдарын алдын-ала өңдеу сатысында сүзудің негізгі әдісі ретінде 

Гилберт-Хуанг түрлендіруі таңдалды; 

 тілдік моделдің минималды сөйлеу бірліктерін (МСБ) айқындап 

тану. 1-тарауда жүргізілген сыни талдау нәтижелері бойынша МСБ танудың 

негізгі әдісі ретінде нейрондық желіні талдау таңдалды; 

 ДБЖ операторының аутентификациясы және сөйлеу командасын 

қалыптастыру танылған команданы командалар сөздігіндегі стандарттық 

топпен салыстыру арқылы жүзеге асырылады. 

Диссертацияның көлеміне қойылатын шектеулерге байланысты, бұл 

жұмыста ДБЖ-де сөйлеу командаларын құру үшін акустикалық 

тербелістерді талдау әдісі ғана зерттелген. Сонымен бірге, автордың 

пікірінше, "технологиялық конвейер" құралы инвариантты болып 

табылады және сөйлеу командаларын қалыптастырудың қарастырылған 

әдістерінің әрқайсысын жүзеге асыруда қолданыла алады. 

ТЖ кезінде ДБЖ "технологиялық конвейердің" сөйлеу сигналдарын 

өңдеу операцияларының әрқайсысын ескере отырып, алгоритмдік 

ерекшеліктерін қарастырайық. 

3.2.2. Сөйлеу сигналдарын алдын-ала өңдеу 

Сөйлеу командасын танудан бұрын сөйлеу сигналының алдын-ала 

өңдеуін орындау керек. Автор алдын-ала өңдеу сатысында келесі 

операциялар тізбегін әзірледі: 

1. Операциялардың стандартты тізбегі. Бұл тізбек барысында 

микрофоннан келген акустикалық сигнал электрлік сигналға айналады және 

күшейтіледі. Одан кейін жиілік спектрі адам сөйлеуі спектрінен тыс жатқан 

шу мен бөгде сигналдар жойылады да, адам сөйлеуі тональды жиілігі (ТЖ) -

Птч = 0,3...3,4 кГц болатын каналдың стандартты жиілік диапазонына тиімді 

беріледі. Халықаралық электрбайланыс одағының (ХЭО) ұсыныстарына 

сәйкес мұндай жолақта сөйлеудің жоғары анықтығы, дыбысталуының 

табиғилығы қамтамасыз етіледі [96]. Бұл өңдеуді сандық жолақты 

сүзгілердің көмегімен орындауға болады, одан кейін сүзгіленген сөйлеу 

сигналын аналогты-сандық түрлендіру (АСТ) арқылы қалпына келтіріп, 

цифрландыру қажет. 
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Цифрлау кезінде АСТ үшін талап етілетін өзгеру диапазонына 

сәйкестендіру үшін кіріс сигналының деңгейін қалпына келтіру қажет. Егер 

кіріс сөйлеу сигналы U
min

in – нен U
max

in -ге дейінгі диапазонда, ал АСТ кіріс 

сигналы U
min

ADC -тен U
max

ADC -ке дейінгі диапазонда өзгерсе, онда сөйлеу 

сигналын қалпына келтіру процесін келесі өрнек арқылы сипаттауға болады: 

  











K

U
UKUKUU OFF

inOFFinADC

 

(3.1) 

мұндағы 




















minmax

minmax

ADCADC

inin

UU

UU
K  

 

(3.2) 

minmax

inADCOFF UUU   

 

Егер кіріс сигналының диапазоны мен АСТ диапазоны нөлге қатысты 

бірдей симметриялы немесе асимметриялы болса, онда қалпына келтіру 

процесінде орын ауыстыру қажет емес (UOFF=0). Бұл жағдайда қалпына 

келтіру міндетін операциялық күшейткіштегі инверттемейтін күшейткіштің 

қарапайым каскады орындай алады (3.7 суретті қараңыз). 

 

 
3.7-сурет. Инверттемейтін операциялық күшейткіш 

 

Сөйлеу сигналының деңгейін қалпына келтіру диктордың сөздерді әр 

түрлі деңгейде айта алатындығына байланысты тану қателіктерін азайтуға 

мүмкіндік береді. Айта кететін жайт, егер кіріс сөйлеу сигналында дыбыс 

деңгейі төмен болса, онда қалпына келтірілгеннен кейін шу пайда болуы 

мүмкін. Сондықтан, сөйлеуді тану жүйесінің сәтті жұмыс істеуі үшін 

микрофонның сезімталдығын оңтайлы түрде реттеу керек. Шамадан тыс 

сезімталдық сигналдың сызықтық емес бұрмалануына және нәтижесінде 

сөйлеуді тану қателігін жоғарылауына әкелуі мүмкін. 
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Сөйлеу сигналын өңдеудегі осындай стандартты әрекеттер тізбегі 

компьютерде орнатылған стандартты дыбыстық адаптердің көмегімен жүзеге 

асырылуы мүмкін. 

2. Автор ұсынған бірегей операциялар тізбегі барысында сөйлеу 

сигналының қосымша сандық өңделуі жүзеге асады және келесі операциялар 

орындалады: 

 Гильберт-Хуанг түрлендіруіне негізделген сөйлеу сигналдарын 

сүзу; 

 сөйлеу сигналының эмпирикалық модаларын сегментациялау және 

ақпараттық белгілерді бөлу; 

 МСБ анықтау және фонемаларды декодтау. 

Автор ұсынған операцияларды толығырақ қарастырайық. 

3.2.3. Гильберт-Хуанг түрлендіруіне негізделген сөйлеу 

сигналдарын сүзу  
ТЖ кезінде объективті күрделі сигнал-кедергі жағдайындағы дыбыстық 

сигналдың төмен сапасы ДБЖ жұмысында белгілі бір қиындықтар туғызады. 

ДБЖ-нің сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін кедергілер мен 

бұрмалануды жою арқылы сөйлеуді барынша тазарту қажет. Шуды 

азайтудың негізгі мақсаты - сөйлеу сигналының сапасы мен анықтығын сол 

сигналды түсінуге болатындай қолайлы деңгейге жеткізу. 

Операциялардың стандартты тізбегі орындалғанда, сөйлеу сигналын 

алдын-ала өңдеу кезеңінде микрофонды қолдана отырып, ДБЖ 

операторының сөйлеу жолының акустикалық тербелістері электр сигналына 

айналады (1.6 және 1.12-суреттерді қараңыз). Содан кейін кіріс сигналы 

күшейтіледі, қалпына келтіріледі, тональды жиілік арнасының стандартты 

жиілік жолағында сүзіледі және цифрландырылады. 

Автор цифрландырылған сөйлеу сигналын қосымша сүзу алгоритмі 

ретінде §1.4.7-де егжей-тегжейлі қарастырылған Гилберт-Хуанг түрлендіруін 

қолдануды орынды деп санайды [97]. Экстремум нүктелері бойынша базистік 

функциялардың қалыптасуы Гильберт-Хуангтың түрлендіруінің (ГХТ) негізі 

болып табылады [97-102], оған екі басты кезең кіреді: эмпирикалық 

модаларының декомпозициясы (ЭМД) және алынған эмпирикалық модалар 

(ЭМ) бойынша Гильберт спектрінің қалыптасуы. 

ГХТ әртүрлі қолданыстарда өзінің тиімділігін дәлелдеді. Сөйлеу 

сигналдарын өңдеу және талдау үшін ГХТ қолдану мыналарды қамтамасыз 

етеді [97-102]: 

 кеңістіктегі кедергілер мен пайдалы сигнал туралы ақпарат 

белгілерін бөлу негізінде тар жолақты кедергілерді басу; 

 сызықты емес шекті өңдеу негізінде кең жолақты кедергілерді басу; 

 сигналдың ақпараттық бөлімдерін анықтау, жіктеу және олардың 

параметрлерін өлшеу; 

 нәтижесінде сөйлеу сигналы "амплитуда-уақыт-жиілік" немесе 

"энергия-уақыт-жиілік" координаттар жүйесінде 3-D бет түрінде ұсынылатын 

түрлендіруді жүзеге асыру, осыған байланысты жасырын модуляциялар мен 
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энергия шоғырлану аймақтары негізінде жаңа ақпараттық белгілерді анықтау 

мүмкіндігі пайда болады. 

Гилберт-Хуанг түрлендіруінің жоғарыда аталған ерекшеліктері және 

оның сөйлеу сигналын адаптивті жиілік-уақыттық ұсыну мүмкіндіктері ГХТ-

іні шуға қарсы өңдеудің тиімділігін арттыруда негізгі бағыт ретінде 

қабылдауға мүмкіндік береді. 

Гильберт-Хуанг түрлендіруіне негізделген сөйлеу сигналын сүзу 

алгоритмі 3.8-суретте көрсетілген. 

 
3.8-сурет. Гильберт-Хуанг түрлендіруіне негізделген сөйлеу сигналын 

сүзу алгоритмі 
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Алгоритм схемасында келесі белгілер қолданылады:  tх – бастапқы 

сөйлеу сигналы; [t1, tmax] – тіркеу аралығының ұзақтығы (t – дискретті уақыт); 

 tri  -ыдыраудың i – қадамындағы қалдық (i – ЭМ нөмірі,  vi ,1 );  tgij -

ыдыраудың j – қадамындағы монокомпоненттік компоненттерді бөлу 

кезіндегі аралық нәтиже (j – ЭМ-ге жақындау нөмірі);  tсi - бөлінген ЭМ; 

ыдыраудың j -қадамындағы жоғарғы  tuij  және төменгі  td ji  жанамалары. 

Гильберт-Хуангтың сөйлеу сигналын түрлендіру алгоритмінің жұмысы 

келесі әрекеттерді орындаумен суреттеледі: 

1-әрекет – басталуы. 

2-әрекет –  tх  жүктеу және айнымалыларға бастапқы мәндерді 

тағайындау (инициализация)      max1,,,1 ttttxtri i  . 

3-әрекет – айнымалыларға бастапқы мәндерді тағайындау 

   trtgj ij  ,1 . 

4-әрекет – берілген ережелер бойынша жергілікті экстремумдарды 

анықтау. 

5-әрекет – табылған жергілікті экстремумдар бойынша кубтық сплайн-

интерполяция көмегімен жоғарғы және төменгі жанамаларды есептеу (3.9-

суретті қараңыз). 

 

 
а 

 
б 

 

3.9-сурет. Кубтық сплайн-интерполяция көмегімен жоғарғы және 

төменгі жанамаларды есептеу 

 

6-әрекет – келесі өрнекке сәйкес жанамалардың (жергілікті трендтің) 

орташа мәнін есептеу: 

2

)()(
)(

tdtu
tm

ijij

ij


                                                                                                   (3.3) 

7-әрекет – ЭМ-ге жуық мәнді алу - алдыңғы ыдырау қадамында 

алынған нәтижеден жергілікті трендті алып тастау болып табылады: 

)()(1 tmtgg ijijij   (3.4) 

8-әрекет – ЭМ-ге жуық мәнді  tg j 1  1 тоқтату критерийіне сәйкестігін 

тексеру. )(nmij  және  ng ij 1  функцияларының итерацияларының саны өскен 

сайын олар өзгермейтін пішінге ұмтылады. Осыны ескере отырып, келесі 
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ЭМ-ге жақындау итерацияларын тоқтатудың табиғи критерийі ретінде 

тізбекті жуықтау операцияларының екі нәтижесі арасындағы орташа 

квадраттық айырмашылық бойынша белгілі бір шекті орнату болып 

табылады: 
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  (3.5) 

Осылайша, егер: 

–  ij> пор,  пор=0.001, онда 1 тоқтату критерийі 

қанағаттандырылмаған, бұл кезде 1 jj  итерациясы орындалады (9-әрекет) 

және ЭМ үшін келесі (яғни дәлірек) жуық мәнді есептеу үшін 4-әрекетке 

көшу жүзеге асырылады; 

–  ij< пор, онда 1 тоқтату критерийі қанағаттандырылған, бұл 

жағдайда сi(t) = gij(t) эмпирикалық модасы бөлінеді сі(t) = gij (t) (10-әрекет).  

11-әрекет – неғұрлым төмен жиілікті құрамдастарды ғана қалдыру үшін 

сигнал құрамынан шыққан ЭМ-ны алып тастау:  

)()()(1 tсtrtr iii   (3.6)  

12-әрекет – бөлінген ri+1(t) компонентінің осцилляция санына 

сәйкестігін тексеру (K) (2 тоқтату критерийі). Егер осцилляциялар саны 

(нөлдік қиылыстар саны) K>Cпор>2 шекті мәнінен үлкен болса, онда i=i+1 

итерациясымен 3-блокқа көшу жүзеге асырылады (13-әрекет). Функция 

келесі ЭМ есептейтін жаңа деректер ретінде өңделеді. Егер осцилляция саны 

K≤Cпор≤2 шекті мәнінен аз немесе оған тең болса, онда ыдырау процесі 

аяқталып, 14-әрекетке көшу орындалады. 

14-әрекет – сөйлеу сигналының эмпирикалық модаларға ыдырауын алу  







1
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)()()(
V

i

Vi trtсtх  (3.7) 

Бұл жердегі  tсi  – монокомпонентті функциялар (эмпирикалық 

модалардың) жиынтығы; rV(t) –жанамалардың құрастырылуында 

қолданылатын экстремумдары болмағандықтан ары қарай ыдырамайтын x(t) 

-нің бастапқы сөйлеу сигналының жаһандық тренді. 

15-әрекет – соңы. 

Осыған орай, әрбір  tсi  эмпирикалық мода монокомпонентті болып 

табылады және i нөмірінің өсуімен төмендейтін осцилляцияның өзіндік 

уақыт масштабына ие, ал сигналдың ыдырауы нәтижесінде алынған ЭМ-ның 

жалпы саны кіріс сигналының үлгілерінің санына, әр түрлі кедергілердің 

болуына және олардың қарқындылығына байланысты. 

Сөйлеу сигналын қалпына келтіру екі кезеңде жүзеге асырылады: 

бірінші кезеңде ПЭП-тен ЭМ жиынына кері түрлендіру жүзеге асырылады, 

екінші кезеңде (3.7) сәйкес ЭМ жинақтауы жүзеге асырылады. 
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3.2.4. Сөйлеу сигналын сегментациялау және фонетикалық 

функция негізінде ақпараттық белгілерді бөлу 

Гилберт-Хуанг түрлендіруіне негізделген сөйлеу сигналдарын сүзудің 

нәтижесі сигналды сипаттайтын және одан әрі тану үшін қажет ЭМ 

жиынтығы болып табылады. 

Сөйлеу сигналын сегментациялау СС жеке құрылымдық бірліктеріне 

сәйкес келетін сигнал аумақтарының бөлінуін білдіреді. Егер мұндай бірлік 

ретінде фонемаларды қарастыратын болсақ, онда сегменттеудің міндеті 

фонемааралық ауысуларды табу болады. 

Сөйлеу сигналын көптеген уақытша, спектрлік, энергетикалық 

параметрлермен сипаттауға болады. Сегменттеу алгоритмін құру үшін 

параметрлер жиынтығын таңдау мәселесі тривиалды емес, қиын әрі маңызды 

болып табылады. 

Сөйлеуді өңдеудің заманауи әдістерінің негізі - уақыт өте келе сөйлеу 

сигналының қасиеттері баяу өзгереді, ал оның спектрлік сипаттамалары 

салыстырмалы түрде тұрақты болады деген қағидат. Сөйлеу сигналы 

ондаған миллисекунд интервалында тұрақты болып саналады. Сондықтан, 

алдын-ала өңдеудің негізгі функциясы, сүзгілеумен қатар, кіріс сөйлеу 

сигналын уақыт аралықтарына бөлу және әртүрлі уақыт интервалы үшін 

ақпараттық сипаттама алу болып табылады. 

Бұл болжам қысқа мерзімді талдау әдістеріне әкеп соғады, бұл тәсілде 

сөйлеу сигналының сегменттері ерекшеленеді және әртүрлі қасиеттерге ие 

жеке дыбыстардың қысқа бөлшектері сияқты өңделеді. Уақытша аймақтағы 

сөйлеуді талдаудың осындай әдістерінің бірін Л.Рабинер мен Р. Шафер 

ұсынған [7]. Ол тәсіл қысқа мерзімді сигналдың орташа мәнін өлшеуге және 

нөлдік өтулердің орташа санының қысқа мерзімді функциясына негізделген. 

Сөйлеу сигналының амплитудасы уақыт өте келе айтарлықтай өзгереді. 

Мұндай амплитудалық өзгерістер сигналдың қысқа мерзімді энергиясының 

функциясымен жақсы сипатталады. Бұдан (3.7) және (1.20) ескере отырып, 

сөйлеу сигналының энергия функциясын былайша анықтауға болады: 
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Бұл өрнек былай түрленуі мүмкін 
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(3.9) 

бұл жердегі h(n)=w
2
(n). 

 

h(n) импульстік сипаттамасын немесе терезені таңдау энергия 

функциясымен сигналды сипаттаудың негізін құрайды. Уақытша терезені 

таңдау сигналдың қысқа мерзімді энергиясының функциясына қалай әсер 

ететінін түсіну үшін (3.9)-дағы h(n) мәні жеткілікті ұзақ және тұрақты 

амплитудаға ие деп қарастырамыз; бұл кезде En мәнінің уақыт өте келе 
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өзгеруін елемеуге болады. Мұндай терезе тар өткізу жолағы бар төменгі 

жиіліктер сүзгісіне барабар. Алайда төменгі жиіліктер сүзгісінің жолағы 

шығыс сигналы тұрақты болатындай тар болмауы қажет. Амплитуданың тез 

өзгеруін сипаттау (қысқа импульстік сипаттама) үшін тар терезе болған жөн, 

алайда терезенің тым аз ені жеткіліксіз орташалауға әкелуі мүмкін, 

сәйкесінше энергия функциясының жеткіліксіз тегістелуіне де әкелуі мүмкін. 

Уақытша терезе енінің қысқа мерзімді орташа мәнді (орташа энергияны) 

өлшеу дәлдігіне әсері төмендегідей: 

 егер N (есептердегі терезенің ені) (негізгі тон период тәртібінен не 

одан кем мәннен ) кіші болса, онда En өзгеруі сөйлеу тербелісінің жұқа 

құрылымына сәйкес өте қарқынды жүреді, 

 егер N (негізгі тонның бірнеше период тәртібінен) үлкен болса, онда 

En өзгеруі баяу жүреді және сөйлеу сигналының өзгермелі ерекшеліктерін 

тиісті түрде сипаттамайды. 

Фонетикалық функция негізінде сөйлеу сигналын сегментациялау және 

ақпараттық белгілерді бөліп көрсету кезінде автор ұсынған дәйектілік 3.10 а, 

б- суретте көрсетілген. 

 

 
а 

 
б 

3.10-сурет. Фонетикалық функция негізінде сөйлеу сигналын 

сегментациялау (а) және ақпараттық белгілерді бөліп көрсету (б) 
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Осы әрекеттерді толығырақ қарастырайық. 

Сөйлеу сигналын сегментациялау. Сөйлеуді тану мәселесін шешу үшін 

алдымен алдын-ала өңделген сөйлеу сигналы бірдей ұзындықтағы уақыт 

терезелеріне біркелкі бөлінеді. Дауыстық трактінің пішіні 10-30 миллисекунд 

аралығында өзгеріссіз қалады. Бұл аралықта сөйлеуді стационарлық 

кездейсоқ процесс ретінде қарастыруға болады. Сондықтан алдын-ала өңдеу 

алгоритмдерінің көпшілігі осы уақыт аралығындағы сөйлеу талдауын 

қамтамасыз етеді.  

1. τ терезесінің уақыт аймағындағы ені келесі өрнекпен 

анықталады:  

3
T  (3.10) 

бұл жердегі Т – фонема ұзақтығы.  

Гильберт-Хуанг түрлендіруі негізіндегі сүзгілеуден кейін қалпына 

келтірілген сөйлеу сигналы әрбір 10 миллисекундтағы ығысумен 25 

миллисекунд блоктарға бөлінеді, яғни 16 кГц дискреттеу жиілігі кезінде 

сөйлеу сигналы әр блокта 160 уақыт бірлігі ығысуы, 409 уақыт бірлігі бар 

блоктарға "бөлінеді". Мысалы, "Старт" және "Стоп" сөйлеу командаларының 

ұзақтығы 1 секунд болса, уақыт аралықтарының саны 1 (секунд) / 10 

(миллисекунд) = 100 болады. Хэмминг терезе функциясымен сөйлеу сигналы 

сегментінің жинақталуы [8] 3.11-суретте көрсетілген.  
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3.11-сурет. Хэмминг терезе функциясымен сөйлеу сигналы сегментінің 

жинақталуы 

 

"Хамминг терезесінің" қабаттасуы спектрдің контрастын біршама 

төмендетеді, бірақ өткір жиіліктердің бүйір желектерін алып тастауға 
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мүмкіндік береді, ал сөйлеудің гармоникалық құрамы жақсы көрінеді (3.11-

суретті қараңыз) [10]. 

Гильберт спектрін қалыптастыру. Уақытша "терезелер" Гильберт-

Хуанг түрлендіруі арқылы уақыт аймағын жиілік аймағына айналдырады, 

осылайша терезелер мен қарапайым (Евклид сияқты) метрикаларының 

жақындығы "есту бойынша" сигналдардың жақындығына сәйкес келеді. 

Содан кейін Гильберттің амплитудалық спектрі мел-жиілік кепстрлік 

коэффициенттердің (МЖКК) көмегімен тегістеледі (орташаланады) (§1.4.2 

қараңыз). MЖКК сызықты емес (логарифмдікке ұқсас) Mel шкаласында 

"үшбұрышты" жиілік жолақтарында орналасқан. 16 кГц-ке тең сөйлеу 

сигналының шекті жиілігі үшін осындай 24 жиілік жолағы қолданылады. 

Осы уақыт аралықтарының әрқайсысына осындай зерттеу жүргізу 

нәтижесінде ондаған спектрлік мәндердің векторы алынады. 

2. Фонетикалық функциямен салыстыру. Бұл әрекетте ұсынылған 

фонетикалық функциямен салыстыру арқылы дыбыстық сигнал терезелері 

мен сөздік фонемаларының стандарттар терезелері арасындағы сәйкестікті 

табу мәселесі шешіледі. Осыған орай, 100 уақыт интервалдарының 

әрқайсысында осы терезенің сөйлеу сигналының Гильберт спектрі мен әр 

фонеманың Гильберт стандарт спектрі арасындағы салыстыру жүзеге 

асырылады. 

3. Фонеманы тану. Уақытша терезедегі дыбыстық сигнал Гильберт 

спектрін фонетикалық функциямен салыстыру сатысында сәйкестік болған 

жағдайда фонеманы тану жүзеге асырылады. Бұл ретте алдымен фонеманың 

түрі, содан кейін фонемаға тиесілі нөмірі бар уақыт аралықтары тізбегіндегі 

оның орны анықталады. 
 

3.3. Фонемаларды нейрожелілік талдау және сөйлеу командасын 

тану  

3.3.1. Кіріспе ескертулер 

Алдыңғы параграфтан білетініміздей, дауыспен басқару жүйесіндегі 

(ДБЖ) сөйлеу сигналын өңдеудің "технологиялық конвейеріндегі" негізгі 

әрекеттердің бірі - автор әзірлеген, LSTM нейрондық желілерін қолдана 

отырып сөйлеу командасын тануға мүмкіндік беретін каскадты нейрондық 

желіні талдау (НЖТ) әдісі (3.12-сурет). "Каскад" термині кезекпен қосылған 

бір типті құрылғылар тобын білдіреді [103]. 

 

 
 

3.12-сурет. Каскадты нейрондық желіні талдау әдісі 
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Суреттен көріп отырғанымыздай, сөйлеу сигналының уақытша 

терезесінің Гилберттің қалыптасқан спектрінің санағы (1.20 өрнегін қараңыз) 

фонемаларды тану үшін нейрондық желіге беріледі. Нейрондық желілердің 

саны қазақ тілінің фонемаларының санына, яғни 31-ге тең [103-105]. Фонема 

танылған жағдайда оның коды сөйлеу сигналының тиісті уақыт 

интервалында орналастырылады. Осылайша құрылған фонемалардың 

жиынтығы белгілі бір деңгейде сөз формасы ретінде қарастырылады. Осы сөз 

формасы сөйлеу командасы болатынын не болмайтынын нейрондық 

желілердің келесі каскады анықтайды. Танылған сөз формасы алдын ала 

берілген сөйлеу командасымен сәйкес келген жағдайда, осы команданың 

коды жасалады. 

Жоғарыда берілген тапсырмалардың әрқайсысы туралы толығырақ 

қарастырайық: 

3.3.2. LSTM нейрондық желісінің таңдауын негіздеу 
Ұзақ қысқа мерзімді жады (Long short-term memory; LSTM) – ұзақ 

мерзімді тәуелділіктерді оқытуға қабілетті рекурентті нейрондық желілер 

архитектурасының ерекше түрі. Бұл желілерді алғаш рет 1997 жылы Зепп 

Хохрайтер мен Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber) ұсынған болатын 

[106-109]. Қазіргі уақытта олар дауыспен басқару жүйелерінде кеңінен 

қолданылады. LSTM құрылымы ерекше түрде өзара әрекеттесетін нейрондық 

желінің төрт қабатының тізбегіне ұқсайды (3.13- суретті қараңыз.). 

 

 
 

3.13-сурет. LSTM құрылымы  

 

LSTM желісіндегі қайталанатын модель өзара әрекеттесетін төрт 

түйіннен тұрады, олардың әрқайсысы бір түйіннің шығысынан екінші 

түйіннің кірісіне бүкіл векторды тасымалдайды. 

LSTM негізгі компоненті – бұл ұяшық күйі (cell state) - тізбектің 

жоғарғы жағынан өтетін көлденең сызық. Ұяшықтың күйі конвейер 

таспасына ұқсайды. Ол тек бірнеше сызықтық түрлендірулерге қатысып, 

бүкіл тізбек арқылы тікелей өтеді. Ақпарат ол бойынша өзгеріске ұшырамай 

беріле алады. LSTM ұяшық күйінен ақпаратты жоя алады; бұл процесс 

сүзгілер (gates) деп аталатын құрылымдармен реттеледі. Сүзгілер кейбір 

шарттар негізінде ақпаратты өткізуге мүмкіндік береді. Олар сигмоидты 

нейрондық желі қабатынан және нүктелік көбейту операциясынан тұрады. 
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Сигмоид қабаты нөлден бірлікке дейінгі сандарды қайтарады, бұл әр 

ақпарат блогының қай бөлігін желі арқылы өткізу керектігін білдіреді. Бұл 

жағдайда нөл "ештеңені өткізбеу" дегенді, ал бірлік – "бәрін өткізу" дегенді 

білдіреді. LSTM-де ұяшықтың күйін қорғауға және басқаруға мүмкіндік 

беретін үш сүзгі бар. 

LSTM сүзгілерінің ерекшеліктерін қарастырайық. 

LSTM-дегі алғашқы қадам - ұяшық күйінен қандай ақпаратты алып 

тастауға болатынын анықтау. Бұл шешімді "ұмытып кететін сүзгі қабаты" 

(forget gate layer) деп аталатын сигмоид қабаты қабылдайды. Ол ht−1 және xt 

−ге қарайды және Ct−1 ұяшығының күйінен әр сан үшін 0-ден 1-ге дейінгі 

санды қайтарады. Бұл жағдайда "1" "толығымен сақтау", ал "0" – "толығымен 

алып тастау" дегенді білдіреді. Жоғарыда айтылғандар 3.14 суретімен 

бейнеленген. 

 
3.14-сурет. LSTM-де ұяшықты тазалау процесі 

 

Тілдік модельді талдау кезеңінде алдыңғы сөздердің негізінде келесі 

сөз болжанады. Бұл жағдайда болашақта есімдіктің дұрыс түрін қолдану 

үшін ұяшықтың күйі зат есімді сақтап қалу қажет. Жаңа зат есімді көргенде, 

ескінің түрін ұмыта аламыз. 

Келесі қадамда ұяшық күйінде қандай жаңа ақпарат сақталатыны 

шешіледі. Бұл кезең екі бөліктен тұрады. Алдымен "кіріс сүзгі қабаты" деп 

аталатын сигмоид қабаты (input layer gate) қандай мәндерді жаңарту 

керектігін анықтайды. Содан кейін tanh-қабаты ұяшық күйіне қосуға болатын 

Čt кандидат мәндерінің векторын құрады. Жоғарыда айтылғандар 3.15 

суретімен бейнеленген. 

 
3.15-сурет. LSTM-де ұяшыққа ақпаратты сақтау процесі 
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Тілдік модельді талдауының осы қадамында ескі текті ауыстыру 

арқылы жаңа зат есімнің тегі қосылады. 

Келесі қадамда Ct−1 ұяшығының ескі күйі жаңа Ct күйіне 

ауыстырылады. Ол үшін ескі күй ft -ге көбейтіліп, ұмытып кету туралы 

шешім жойылады. Содан кейін it*Čt қосылады. Бұл жаңа t-ге көбейтілген 

кандидат-мәндер күй мәндерінің әрқайсысы қаншаға жаңартылғанын 

көрсетеді. Жоғарыда айтылғандар 3.16 суретімен бейнеленген. 

 
3.16-сурет. LSTM-де ұяшықтағы ақпаратты ауыстыру процесі 

 

Тілдік модельді талдауының осы кезеңінде ескі зат есімнің тегі туралы 

ақпарат алынып, жаңа ақпарат қосылады. 

Соңғы кезеңде шығыста қандай ақпарат алынатыны шешіледі. Шығыс 

нәтижесі ұяшықтың күйіне негізделеді және бұл мәліметтерге кейбір сүзгілер 

қолданылады. Алдымен сигмоидты қабат қолданылады, ол ұяшық күйінен 

қандай ақпарат алынатынын шешеді. Содан кейін ұяшықтың күй мәндері     

«-1»-ден «1»-ге дейінгі шығыс мәндерін алу үшін tanh қабаты арқылы өтеді 

және сигмоидты қабаттың шығыс мәндерімен көбейтіледі, бұл тек қажетті 

ақпаратты шығаруға мүмкіндік береді. Жоғарыда айтылғандар 3.17- суретте 

бейнеленген. 

 
3.17-сурет. LSTM-де ұяшықтан ақпарат шығару процесі 

 

Осылайша, сөйлеу командасының тілдік моделін талдау кезінде зат 

есімді анықтау арқылы сөйлеу командасын тану үшін маңызды ақпарат 

шығарылады. 
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3.3.3. Оқыту деректерінің жиынтығын дайындау әдістемесі  

Бұл кезең шешуші мәнге ие, өйткені оқыту деректерінің жиынтығында 

(ОДЖ) жалған ақпарат болған жағдайда НЖ оқытыла алмайды немесе 

оқытудан кейін нейро-желілік талдау (НЖТ) сапасы қанағаттанарлықсыз 

болады. Автор НЖ-ны оқыту мақсатында ОДЖ құру үшін төмендегі 

әрекеттерді орындауды ұсынады [110]. 

1. Сөйлеу командасын тіркеу. ДБЖ операторы әр команданы 

кемінде 10 рет қайталайды. Жазылған тіркестер бір сөзден тұратындықтан, 

файл өлшемі аса маңызды емес. Әрі қарай өңдеу үшін дыбыс WAV 

форматына жазылады. Бұл "импульстік код модуляциясы" деп аударылатын 

Pulse Code Modulation (PCM) ысырапсыз дыбыс жазу форматы, дыбысты 

одан әрі өңдеуге арналған стандарт. Аудио файлға нейрондық желіні одан әрі 

оқыту үшін қажетті келесі сапа көрсеткіштері қоса беріледі: 

 разрядтылық, ДБЖ үшін 16 разрядты құрайды; 

 дискретизация жиілігі, ДБЖ үшін 16 кГц құрайды. 

2.  Сөйлеу тобының Гильберт спектрін қалыптастыру 3.12-суретте 

көрсетілген алгоритмге сәйкес және (1.20) өрнекке сәйкес жүзеге асырылады. 

3. ОДЖ векторларының құрамдас бөліктерінің НЖ кіріс санына 

сәйкестігін қамтамасыз ету. x – таңдалған СС компоненттерінің векторы 

болсын; nx – x векторындағы компоненттер саны; k - x векторының 

компоненттерінің координаталық векторы; n – НЖ кіріс саны. НЖ оқыту 

үшін n және nx сәйкес келуі керек. n параметрі НЖ құрылымын сипаттайды, 

оның белгілі бір мәні бар, мысалы 150. nx параметрі сөйлеу сигналын 

оқшаулау нәтижесінде анықталған мән болып табылады және әр сөйлеу 

сигналы үшін әр түрлі болады. n өлшеміне сай 'x  сөйлеу сигналы 

компоненттерінің модификацияланған векторын алу қажет. Айтылған мәселе 

интерполяция міндеттеріне жатады, яғни белгілі бір "түйін" мәндеріне сәйкес 

аралық компоненттерді қалпына келтіру жүзеге асырылады. Белгілі түйіндік 

мәндердің бәрі бірдей болғандықтан, Ньютон көпмүшелерімен 

интерполяцияны қолданған жөн [111]. Ең жақсы өнімділікті қамтамасыз ету 

үшін үш түйіндік интерполяция қолданылады, онда аралық мәндер келесі 

формулаға сәйкес есептеледі: 
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(3.12) 

3.12 формуласы бойынша өңдеу нәтижесінде ОДЖ векторларының 

компоненттері санының НЖ кіріс санына сәйкестігі қамтамасыз етіледі. 

4. ОДЖ векторларының компоненттерін масштабтау. LSTM НЖ 

сапалы оқыту үшін ОДЖ векторларының компоненттерін масштабтау керек 

[20]. Ұсынылатын масштабтау ауқымы: [-1; 1]. Бұл жердегі x - таңдалған 

сөйлеу сигналы компоненттерінің векторы болсын; xmax - x векторының ең 
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үлкен (оң немесе теріс) компонентінің абсолютті мәні. Онда x векторының 

компоненттерін масштабтау келесі формула бойынша жүзеге асырылады: 

max

i
i

x

x
x  . (3.13) 

5. ОДЖ-на шуды енгізу арқылы артықтықты енгізу. Оқыту 

сигналдарының шектеулі көлемі жағдайында ОДЖ-на артықтықты енгізген 

дұрыс. Бұл жағдайда ОДЖ-дағы әрбір x
h
 векторы R рет қайталанады, 

мұндағы R - артықтық коэффициенті. Қайталану нәтижесінде ОДЖ-дағы 

векторлар саны R есе артады. Әрі қарай, жаңа ОДЖ-дағы векторлар үшін 

шуды енгізу іске асырылады. Артықтығы бар ОДЖ векторларына шуды 

енгізу - "өлі" нейрондар мәселесін шешудің ең тиімді әдістерінің бірі [21-

Уоссерман]. Шу енгізу операциясының мәні вектордың әр компонентінің 

мәнін келесі формула бойынша есептелетін кездейсоқ Rnd шамасын қосу 

арқылы бұрмалау болып табылады: 

)2()1(,
100

RandomSign
F

RandomSignRnd  , (3.14) 

Бұл жердегі F – пайызбен көрсетілген шуды енгізу дәрежесі; 

Sign –есептелген Rnd шамасының танбасын анықтайтын мән. 

Осылайша, оқыту үлгісі үшін мысалдар санын көбейту нейрондық 

желінің тану сапасын арттырады. 

6. ОДЖ-дағы векторларды араластыру. Алдыңғы әрекеттерді 

орындау нәтижесінде ОДЖ құрамы оқу векторларының реттелген 

жиынтығына ие болды, яғни белгілі бір класстың барлық оқу векторлары 

бірінен кейін бірі қатар жүреді. Мұндай тәртіп бірінші оқу дәуірінде бірінші 

классқа жататын векторлар нейрондардың көп бөлігіне әсер еткендіктен, НЖ 

басқа класстарға жататын векторларда нашар оқытылуына әкеп соғады. 

Оқыту векторларын араластыру алгоритмі қарапайым. p - ОДЖ-дағы 

векторлардың саны болсын. Алгоритмді жүзеге асыру үшін ОДЖ 

векторларының жаңа индекстерін сақтайтын вектор дайындалады. Әр индекс 

1-ден p-ге дейінгі кездейсоқ сан ретінде анықталады және бұл индекстер 

қайталанбайды. Әрі қарай, алынған индекстерге сәйкес векторларды ОДЖ-да 

араластыру жүзеге асырылады. 

ОДЖ дайындауға бағытталған іс-шаралар аяқталғаннан кейін LSTM 

НЖ оқытылуы жүзеге асырылады. 

 

3.3.4. LSTM жасанды нейрондық желісі арқылы сөйлеу 

командасын эксперименттік зерттеу  

Нейрондық желінің қолайлы құрылымын таңдау команданың орындалу 

жылдамдығына және тұтынылатын ресурстарға тікелей байланысты. [90] - те 

ұсынылған ЖНЖ топологияларын талдау нәтижесі рекуррентті нейрондық 

желілер, атап айтқанда ұзақ қысқа мерзімді жадының нейрондық желісі 

(Long Short-Term Memory) сөйлеу командасын танудың талаптарына толық 

жауап беретінін көрсетті [112-114]. Бұл нейрондық желіні таңдаудың тағы 
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бір себебі - желіде априорлық және апостериорлық ақпарат қолданылады, 

осылайша болашақ ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сондықтан, 

нейрондық желіні ақпаратты толықтыруға ғана емес, сонымен қатар 

олқылықтарды толтыруға да үйретуге болады, мысалы, суреттің жиектерін 

кеңейтудің орнына, ортасында жетіспейтін фрагменттердің орнын толықтыра 

алады. 

Зерттеуде Google Speech Commands Dataset сөйлеу командаларының 

дайын ашық дерекқоры пайдаланылды. Бұл база нейрондық желіні оқыту 

үшін қолданылады. 

Осылайша, бұл жұмыстың негізгі міндеті - нейрондық желіні қолдана 

отырып, шулы сигналдағы кілт сөзді тану. Нейрондық желі архитектурасы 

ретінде Long Short-Term Memory рекурерентті екі бағытты нейрондық терең 

оқыту желісі және mel-жиіліктік кепстрлік коэффициенттерді (МЖКК) алу 

әдісі қолданылды. 

Жұмыста "өшіру" кілт сөзін тану жүзеге асырылады. Сөзді тану 

бірнеше кезеңнен тұрады: 

1) Кілт сөзді анықтаудың негізгі жолын тексеру; 

2) Сөйлеу командасы сигналының кедергісіз оқыту үлгісін құру; 

3) LSTM нейрондық желісін сөйлеу командасының сигналынан 

алынған МЖКК тізбегі арқылы кілт сөзге үйрету; 

4) Валидацияның негізгі жолын желінің шығысымен салыстыру 

арқылы нейрондық желіні оқытудың дәлдігін тексеру; 

5) Сөйлеу командасын тануды іске асыру. 

Бұл жердегі кілт сөз "өшіру" командасы болып табылады. 

Тексеру сигналы 34 секундтық сөйлеуден тұрады, сигналда "өшіру" 

кілт сөзі бар және ол кездейсоқ түрде пайда болады. 

Валидация сигналын жүктейміз және визуализациялаймыз (3.18-сурет). 

 

 
 

3.18-сурет. Визуализацияланатын валидация сигналы 
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Қосымша Matlab\AudioLabeler бағдарламалық пакетін қолдана отырып, 

жазылған сөйлеу командасының "маскасын" жасаймыз, бұл "маска" да кілт 

сөз болып табылады. Алдымен жазылған сөйлеу сигналын AudioLabeler-ге 

жүктейік (3.19-суретті қараңыз). 

 

 
 

3.19-сурет. AudioLabeler интерфейсіндегі аудио сигнал көрінісі 

 

Қосымшаны іске қосқаннан кейін сөйлеу сигналының сөз кездесетін 

аралықтарын автоматты түрде анықталуы (бөліп алынуы) жүргізіледі және 

аудиожазбада айтылған барлық сөздердің "маскалары" жасалады (3.20-

суретті қараңыз). 

 

 
 

3.20-сурет. Аудиожазбада айтылған барлық сөздердің маскасы 

 

Жазылған аудиожазбадан алынған сөздердің "маскаларының" белгілері 

Workspace-ке автоматты түрде экспортталады (3.21-суретті қараңыз). 
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3.21-сурет. Жазылған аудиожазбадағы сөз белгілер сызығының 

деректері 

 

Алынған мәліметтер негізінде біз кілт сөздерді іздеудің негізгі жолын 

құрдық. Кілт сөздерді іздеудің негізгі сызығын құру нәтижесі 3.22-суретте 

көрсетілген. 
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3.22-сурет. (KWS (от keywordspotting) – кілттік сөздерді табу) кілт 

сөздерді іздеудің негізгі сызығы бар сөйлеу сигналы 

 

Бұл еңбекте келесі қабаттардан тұратын алты қабатты LSTM 

нейрондық желісі қолданылады: 

– кіріс қабаты; 

– екі жасырын екі бағытты LSTM қабаттары; 

– бір толық байланыстырылған қабат; 

– логистикалық активтендіру функциясы бар қабат; 

– жіктеу қабаты. 

LSTM жасанды нейрондық желісінің схемалық көрінісі график түрінде 

ұсынылған (3.23-суретті қараңыз). 
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3.23-сурет. LSTM жасанды нейрондық желісінің схемалық көрінісі; 

I – нейрондардың саны,МЖКК санына, 34-ке тең сәйкес келетін кіріс 

қабаты, M – жады қабаты, E – класс санына сәйкес келетін шығыс қабаты 

 

Енді біз 3.24 суретте көрсетілген негізгі сызық ретінде нөлдер мен 

бірліктер түріндегі кілт сөздердің маскасын алу үшін нейрондық желінінің 

оқытуын бастаймыз. 

Оқытуға арналған мәліметтер жиынтығында 30 секундқа созылатын 

65000-ға жуық сөздер, оның ішінде "өшіру" кілт сөзі бар. Алынған 

мәліметтер екі классқа бөлінеді: кілт сөзі бар және кілт сөзі жоқ. Деректердің 

мұндай бөлінуі бізге кілт сөздің кездейсоқ орнын таңдай отырып, ең көбі 10 

сөзден тұратын оқу үлгілерін жасауға мүмкіндік береді. Мұндай үлгідегі 

"маска" мысалы 3.24 суретте көрсетілген. 
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3.24-сурет. Оқыту үлгісі мен сөйлеу сигналының маскасы 

 

Нейрондық желіні терең оқыту процедурасы үлгі сигналының МЖКК 

коэффициенттерін алу арқылы жасалады. Сонымен қатар, МЖКК 

коэффициенттерін есептеу терезені кіріс сигналы бойынша сырғыту арқылы 

жүзеге асырылады, сондықтан белгілер матрицасы кіріс сөйлеу сигналына 

қарағанда қысқа болады. Белгілер матрицасындағы әр жол сөйлеу 

сигналының 128 үлгісіне сәйкес келеді. 

LSTM нейрондық желі архитектурасының сипаттамасы келесідей: 

layers = [ 

sequenceInputLayer(numFeatures) 

bilstmLayer(150,"OutputMode","sequence") 

bilstmLayer(150,"OutputMode","sequence") 

fullyConnectedLayer(2) 

softmaxLayer 

classificationLayer]; 

Жасырын қабаттың n=150 нейрондарының оңтайлы саны эмпирикалық 

жолмен анықталды. 

Нейрондық желіні оқыту процедурасы 3.25-суретте көрсетілген. 
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3.25-сурет. LSTM нейрондық желісінің оқыту процессі 

 

Нейрондық желіні оқыту 18 минут 11 секундтқа созылды. Оқыту 

нәтижесі 3.26 суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.26-сурет. LSTM нейрондық желісінің оқыту нәтижесі 

 

Алынған оқу нәтижелерін талдау (3.26-суретті қараңыз) тану дәлдігі 

91,05% екенін көрсетеді. 

LSTM нейрондық желісінің кілт сөзді тану бойынша жұмыс нәтижесі 

3.27-суретте көрсетілген. 
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3.27-сурет. LSTM нейрондық желісінің кілт сөзін тану жұмысының 

визуализациясы 

 

Графикте алынған тану нәтижелерін салыстырған кезде (3.27-суреттегі 

қызыл график) нейрондық желі "өшіру" командасының шекараларын дұрыс 

анықтайтындығы байқалады (қызғылт сары график), бірақ сонымен қатар 

кейбір басқа аймақтарды да бөліп алады, бұл кілт сөздің басқа сөздермен 

ұқсас морфемалары бар екендігіне байланысты. Сигналдың мақсатты емес 

аймақтарын бөлудегі мәселені аудио жазбалардың оқу базасын толықтыру 

арқылы шешуге болады. 

ДБЖ операторының верификациясы. Оқытылған нейрондық желі 

белгілі бір пайдаланушының сөйлеу командаларының айтылу ерекшеліктерін 

сипаттайтын қажетті белгілерді автоматты түрде бөліп көрсете алады. 

Адамның дауысы жеке ерекшеліктерге ие әрі бірегей. Сондықтан, қазіргі 

кезде биометриялық жүйелерді жасаушы компаниялар сөйлеушінің жеке 

басын анықтау үшін дауыстың ерекше белгілерін қолданады. Дауыс 

қорғаныс функциясының рөлін орындайтын жүйелер жиі кездеседі. Дауыс 

беру арқылы олар компьютерлік желілерге, үй-жайларға, банк жүйелеріне, 

сақтау камераларына, жеке ақпаратқа және т. б. қол жеткізу құқығын 

тексереді. Тәжірибе көрсеткендей, парольмен қорғау жеткілікті сенімділікті 

қамтамасыз етпейді. Тұлғаны дауыспен тексеру мәтіндік парольдер мен 

кілттер арқылы тексерудің орнын басады. Дауыс мәтіндік кілтке қарағанда 

қолдан жасауға болмайтын, бұзылмайтын және ұрланбайтын әмбебап кілт. 

Жеке тұлғаны дауыспен тексеру алдын-ала белгіленген сөйлеу 
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үлгісінің жаңадан ұсынылған үлгіге сәйкестігін білдіреді, бұл спикердің жеке 

басын растау рәсімі. Пайдаланушы пароль ретінде фразаны алдын-ала 

орнатады. Содан кейін пайдаланушы құпия сөзін айтқандай жүйе айтылған 

дауыстың алдын-ала белгіленген стандартқа сәйкестігін тексереді. Егер 

сәйкестік расталса, жүйеге рұқсат беріледі. Осылайша, дауысты тексеру 

пернетақтадан енгізілген парольмен салыстырғанда сенімділіктің жоғары 

дәрежесін қамтамасыз етеді. Біреудің дауысын жасау мүмкін емес, ал 

біреудің паролін жасау өте оңай. 
 

3.4. МТМК үшін спутниктік байланыс арналарының қажетті 

санын есептеу 

ТМ консультациясына өтінімдер ағынын қалыптастыру жаппай қызмет 

көрсету жүйелерінің (ЖҚЖ) теориясы негізінде құрылған модельдерді 

пайдалана отырып жүзеге асырылады [115-118]. ЖҚЖ модельдері қызмет 

көрсету жүйесіндегі ең жоғары жүктеме кезеңінде көптеген кездейсоқ қызмет 

көрсету процестерін дұрыс сипаттауға мүмкіндік береді. ЖҚЖ-нің кірісіндегі 

кездейсоқ бірдей шамалардың тізбегі кіріс ағыны деп аталады, ал 

шығысында – шығыс ағыны деп аталады. МТМК ЖҚЖ моделінде екі ағын да 

қатысады. ТЖ салдарын жоюдың бастапқы сатысындағы консультацияға 

МТМК-ге өтінімдер ағыны стационарлық Пуассон ағынымен сипатталады, 

яғни ТМ консультациясына мұқтаж зардап шеккендердің МТМК-ге келіп 

түсуі арасындағы кездейсоқ уақыт аралығы экспоненциалды заң бойынша 

анықталған:
 e

t



 , t > 0, бұл жерлегі   -өтінімдер ағынының жиілігі. 

ЖҚЖ классификациясы Кендал-Лимен ұсынылған [96] 

ЖҚЖ осы классификацияға сәйкес MТМК келесі түрде ұсынылуы 

мүмкін 

|0|1|T||||

121



|||M|M .

 
(3.15) 

бөлшектің бөліміндегі мәндер: 

M1 – пуассон кіріс ағыны; 

M2 – қызмет көрсетудін экспоненциалды уақыты; 

1 – қызмет көрсетудің 1 каналы; 

Бөлшектің алымындағы мәндер: 

∞ – талаптардың шексіз саны; 

λ – кіріс ағынының қарқындылығы; 

μ – қызмет көрсету қарқындылығы; 

T – шығындардың болмауы, яғни талаптар кезектен шықпайды ("шыдамды" 

клиенттер); 

1 – бір кезек; 

0 – басымдықтың болмауы. 

Белгілі (зардап шеккендерді медициналық сұрыптаусыз) және 

ұсынылатын МТМК (зардап шеккендерді медициналық сұрыптауымен) үшін 

ЖҚЖ сипаттамаларын салыстырайық. 
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ТЖ-да зардап шеккендер бір мезгілде тек бір зардап шегушіге қызмет 

көрсете отырып (яғни, бір зардап шегуші-бір байланыс арнасы) МТМК ЖҚЖ 

түседі делік. Орташа түсу қарқындылығы λ = сағатына 30 зардап шегуші. 

Орташа қызмет көрсету уақыты 20 минут. 

Зардап шеккендерді күтудің орташа уақытын табу керек. Ол үшін 

келесіні анықтаймыз: 

1. Қызмет көрсету қарқындылығы 

μ = сағатына 3 зардап шегуші. 

2. ЖҚЖ салыстырмалы өткізу қабілеті 

090
330

3
.Q 










 (3.16) 

яғни зардап шеккендердің тек 9% ТМ-консультациясына қол жеткізе 

алады. 

Қызмет көрсетуден бас тарту ықтималдығы 

910
330

30
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 (3.17) 

ЖҚЖ абсолюттік өткізу қабілеті 

7209030 ..*Q*A    (3.18) 

яғни, орта есеппен ТЖ-да сағатына тек 2,7 зардап шеккен адамға 

қызмет көрсетіледі. 

Телемедициналық станциямен бір ғана байланыс арнасы болған кезде 

(формула 3.15 алымындағы 1-сан) МТМК ЖҚЖ зардап шеккендердің 

ағынына төтеп бере алмайтыны анық [119-121]. 

МТМК ЖҚЖ тиімділігін арттыру үшін телемедицина станциясымен 

байланыс арналарының санын арттыру қажет. МТМК ЖҚЖ-нің оңтайлы 

жұмысының шарты әрбір 100 зардап шегуші үшін орта есеппен 90- нан кем 

емес ТМ консультацияны жүргізу болып табылады. 

Ең алдымен, арналардың жүктеме қарқындылығын, яғни трафик-

қарқындылығын анықтау қажет  

10
3

30





  (3.19) 

яғни, зардап шегушіге tоб = 20 минут (ұзақтығы бойынша) орташа 

қызмет көрсету уақыты ішінде ЖҚЖ-не орта есеппен 10 өтінім келіп түседі. 

n = 2, 3, 4 … арналарының санын біртіндеп көбейте отырып, қызмет 

көрсету жүйелері теориясының формулалары бойынша [97-105] алынған n-

арналы ЖҚЖ қызмет көрсету сипаттамалары үшін ρ, Q, A мәндерін 

анықтаймыз 

N = 2 үшін (3.15 формуланың алымында): 
1

2

0
2
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   (3.20) 
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Q салыстырмалы өткізу қабілетін табамыз 
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осыдан 

2001605011 ..*P*
!n

Q о

n




,  

және A абсолюттік өткізу қабілетін табамыз 

62030  .*Q*A   (3.22) 

Сәйкесінше n = 3, 4 … және т.б. үшін ρ, Q, A мәндерін табамыз 

Есептелген сипаттамалардың бәрі 3.1. кестеде көрсетілген 

 

3.1-кесте. Арналар санына байланысты ЖҚЖ қызмет көрсету 

сипаттамасы 
Қызмет көрсету 

сипаттамасы 

Арналар саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Салыстырмалы өткізу 

қабілеті Q  

0,09 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Абсолютті өткізу 

қабілеті A  

2,7 6 9 12 15 18 21 24 27 

 

90.Q  оңтайлылық шартынан МТМК ЖҚЖ-де кемінде 9 қызмет 

көрсету арнасын орнату қажет екені туындайды. 

Белгілі (зардап шеккендерді медициналық сұрыптауысыз) МТМК-нің 

және ұсынылатын (зардап шеккендерді медициналық сұрыптаумен) МТМК-

нің ЖҚЖ сипаттамаларын салыстырайық. 

ТЖ-да зардап шеккендердің саны 100 адам болған жағдайды 

қарастырайық, оның ішінде: 

10 адам өмір сүру шарттарымен үйлеспейтіндей ауыр жарақаттанған 

және (немесе) уланған (қара түс); 

20 адам өміріне қауіп төндіретін ауыр жарақат алған (қызыл түс); 

40 адам өміріне қауіп төндірмейтін орташа жарақат алған (сары түс); 

30 адам өміріне ешбір қауіп төндірмейтін жеңіл жарақат алған (жасыл 

түс). 

Егер МТМК-де зардап шеккендерді сұрыптау блогы бар болса, онда 

жедел жәрдем белгілі МТМК-де секілді 100 адамға емес, тек 60 адамға 

тікелей қызмет көрсетіледі, бұл қызмет көрсетудің жалпы ұзақтығын 

қысқартады және оңтайлы көлемде зардап шеккендердің ең көп санына 

уақтылы медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді (3.28 а-суретті 

қараңыз). 
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3.28-сурет. МТМК қызмет көрсетуінің салыстырмалы сипаттамасы 

 

3.1 кестеден белгілі МТМК-де зардап шеккен 100 адамға қызмет 

көрсету үшін 9 қызмет көрсету каналы, ал сұрыптау блогы бар МТМК-де тек 

6 канал қажет екенін көруге болады, бұл шығындарды азайтуға мүмкіндік 

береді (3.28 б суретті қараңыз). 

Осылайша, ұсынылған мобильді телемедицина кешенінде зардап 

шеккендерді төрт санат бойынша қосымша медициналық сұрыптау жүзеге 

асырылады: "қара", "қызыл", "сары" және "жасыл". 

Құтқарушы дәрігерлердің тәжірибесі зардап шеккендерді сұрыптау 

процесінде ТМ консультацияға мұқтаж адамдардың саны ауыр және орташа 

дәрежелі зардап шеккендердің жалпы санына сәйкес келетіндігін растайды. 

 

3.5. Сигналдың әрекет ету аймағын есептеу 

Айта кететін жайт, антенналар арасындағы есептелген қашықтық 

теориялық тұрғыдан мүмкін, бірақ сымсыз байланысқа көптеген факторлар 

әсер ететіндіктен, мұндай жұмыс істеу қашықтығын ТЖ-да алу мүмкіндігі 

өте кішкентай. 

Сигналдың әрекет ету аймағы (жұмыс қашықтығы) бос кеңістіктегі 

шығындарды есептеу формуласымен анықталады: 

)lg(lg2033 DFFSL   (3.23) 

Бұл жердегі FSL (free space loss) – бос кеңістіткегі шығын (дБ); 

F – байланыс жүйесі жұмыс істейтін арнаның орталық жиілігі (МГц); 

D – екі нүкте арасындағы арақашықтық (км). 

FSL келесі формуламен есептелетін жолдың жалпы күшейтілуімен (дБ) 

анықталады: 

дБдБrдБtдБtдБ PGGPY min,,,,   (3.24)  

бұл жердегі дБtP ,  – таратқыш қуаты; 

дБtG ,  – таратқыш антеннаның күшейту коэффиценті; 

дБrG ,  – қабылдағыш антеннаның күшейту коэффиценті; 
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дБPmin,  – таратқыштың шынайы сезімталдығы; 

Әрбір деректерді беру жылдамдығы үшін қабылдағыш белгілі бір 

сезімталдыққа ие. Шағын жылдамдықтар үшін (мысалы, 1÷2 мегабит) 

сезімталдық ең аз болып келеді: -90 дБмВт -94 дБмВт дейін. Жоғары 

жылдамдықтар үшін сезімталдық әлдеқайда жоғары. 

5-кестеде мысал ретінде 802.11 стандарт бойынша қарапайым қол 

жеткізу нүктелерінің сипаттамалары (жылдамдығы/сезімталдығы) 

келтірілген. 

 

3.2-кесте. 802.11 стандарт бойынша қарапайым қол жеткізу 

нүктелерінің сипаттамалары 

Жылдамдық Сезімталдық 
54 Мбит/с -66 дБмВт 

48 Мбит/с -71 дБмВт 

36 Мбит/с -76 дБмВт 

24 Мбит/с -80 дБмВт 

18 Мбит/с -83 дБмВт 

12 Мбит/с -85 дБмВт 

9 Мбит/с -86 дБмВт 

6 Мбит/с -87 дБмВт 

 

Радио модульдерінің брендіне байланысты максималды сезімталдық 

өзгеріп отырады, сәйкесінше әр түрлі жылдамдықтар үшін максималды 

диапазон әр түрлі болады. 

FSL келесі формуламен есептеледі: 

SOMYFSL дБ    (3.25) 

бұл жердегі SOM (System Operating Margin) – радиобайланыс 

энергетикасындағы қор (дБ). Бұл көрсеткіш байланыс ауқымына теріс әсер 

ететін ықтимал факторларды ескереді, мысалы: 

– қабылдағыштың сезімталдығының температуралық ауытқуы және 

таратқыштың шығыс қуаты; 

– ауа-райының барлық мүмкін ауытқулары: тұман, қар, жаңбыр;  

– антеннаның, қабылдағыштың, таратқыштың антенна-фидер 

жолымен сәйкес келмеуі. 

SOM параметрі 10 дБ тең қылып алынады. Күшейту бойынша 10 

децибелдік қор инженерлік есептеу үшін жеткілікті деп саналады. 

(3.23) өрнектегі F каналының орталық жиілік мәні 3.3. кестеден 

алынады 
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3.3-кесте. F каналының орталық жиілік мәні 

Арна Орталық жиілік (МГц) 
1 2412 

2 2417 

3 2422 

4 2427 

5 2432 

6 2437 

7 2441 

8 2447 

9 2452 

10 2457 

11 2462 

12 2467 

13 2472 

14 2484 

 

Осыдан байланыс қашықтығының келесі формуласы шығады: 












F

FSL

D
lg

20

33

2010  
(3.26) 

яғни D=1.05km = 1000m. 

 

D-LINK жабдығына негізделген сымсыз байланыс арнасының жұмыс 

ауқымын анықтау әдісі сигнал аймағының есептелген мәнін тексеруге 

мүмкіндік береді. Осы әдістемеге сәйкес жолдың (тракт) жалпы күшейтуін 

есептеп, график бойынша осы мәнге сәйкес қашықтықты анықтау қажет 

(3.29-сурет). 

Осы график бойынша (2.4 GHz сәйкес қисық) (3.26) формуласы 

көмегімен есептелген қашықтықтың мәнін табамыз. Суретте 1000 метрге 

жуық қашықтық есептелген. 
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3.29-сурет. Тракт қашықтығын анықтау 

 

Сонымен қатар, D-LINK жабдығына негізделген байланыс арнасының 

сипаттамаларын біле отырып, байланыс ауқымын анықтауға болатын 

интернет-портал бар [69] (3.30-суретті қараңыз).  



 

 
 

3.30-сурет. D-LINK жабдығына негізделген байланыс ауқымын анықтау 
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Қорытынды 

Диссертациялық жұмыс күрделі сигнал-кедергі жағдайында сөйлеуді 

танудың шынайылық критерийі бойынша тиімді қос мақсаттағы дауыспен 

басқару жүйелері үшін сөйлеу командаларын автоматты түрде тану 

алгоритмдерін әзірлеу мәселесіне арналған. 

Жұмыстың негізгі ғылыми және практикалық нәтижелері келесідей: 

1. Алғаш рет қос мақсатты дауыспен басқару жүйелерін құруда сөйлеу 

командаларын танудың сенімділік пен ақиқаттылық тұрғысынан тиімді 

бионикалық тәсіл ұсынылды және зерттелінді. Аталған тәсіл ерекшеліктері: 

- нейроинтерфейс және ақыл-ой командасының поливариантты, 

біріктірілген талдауы; 

- біріншіден, технологиялық объектілерді тиімді басқаруға, екіншіден, 

мүмкіндігі шектеулі адамдарға роботты механизмдерді басқаруға, ал төтенше 

жағдайлар кезінде құтқарушылардың өміріне қауіп төндірместен іздеу-құтқару 

жұмыстарын жүргізуге көмектесетін фонема түріндегі минималды сөйлеу 

бірлігін таңдау және оның жиілік аймағында талдауы. 

2. Патентпен қорғалған халықтың денсаулығына қауіп-қатер критерийі 

бойынша аумақтық техносфераны зоналау тәсілі әзірленді. Аталған тәсіл келесі 

технологиялардың пайдалануымен ерекшеленеді:  

 ТЖ жағдайында роботтандырылған механизмдерді басқаруды, 

телемедициналық кеңес беруді және зардап шеккендерді сұрыптауды 

қамтамасыз ететін дауыспен басқарудың әзірленген жүйесі;  

 қалыпты жағдайларда аумақтық техносфера объектілеріне теріс 

әсер ету факторларын анықтауға және төтенше жағдайлар салдарын барынша 

азайтуға арналған ұшқышсыз әуе кемелерінің гетерогенді тобы; 

 аумақтық техносфераның динамикалық картасын жасауға және 

ондағы экологиялық жағдайды көрнекі түрде көрсетуге арналған геоақпараттық 

жүйе. 

3. Әр түрлі әдістермен қайталау және бірлескен талдау негізіндегі сөйлеу 

сигналында оқшауланған сөздердің шекараларын бөлудің сенімділігін арттыру 

алгоритмі ұсынылған және зерттелген. 

4. Гильберт-Хуанг түрлендіруіне негізделген стационарлық емес фондық 

шуды сүзудің жетілдірілген алгоритмімен және негізгі тоны бар моданы 

анықтау үшін эмпирикалық модалардың шу мен энергетикалық 

сипаттамаларын талдаумен сипатталатын сөйлеу командаларын алдын-ала 

өңдеу әдісі ұсынылған және зерттелген. 

5. LSTM нейрондық желісінің құрылымы және сөйлеу командаларын 

нейрондық желіні талдау әдістемесі бейімделді, олар сөйлеу тобын 

эксперименттік зерттеу нәтижелері бойынша сөйлеу сигналдарын талдаудың 

белгілі әдістеріне қарағанда сөйлеу командаларын танудың сенімділігін 5% - ға 

арттырады. 

Осылайша, жасанды нейрондық желілер арқылы дауыстық командаларды 

тануда шуылдың әсері аз және оператордың дауыс ерекшеліктері маңызды рөл 

атқармайды. Рекурентті 6 қабатты нейрондық желі болып табылатын LSTM 

жасанды нейрондық желісін қолдана отырып, "өшіру" сөйлеу командасын 
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зерттеу сөйлеу командасын танудың тиімділігін көрсетті. Таңдалған жасанды 

нейрондық желі керекті "өшіру" командасының шекараларын тиісті түрде 

анықтайды, ал тану қателігі 10% - дан аспайды. Аудио жазбалардың оқу 

базасын толықтыру арқылы тану дәлдігін арттыруға болады. Жұмыс 

нәтижелері дауыстық командалардың көмегімен басқарылатын жабдық 

жасайтындар үшін қызықты болуы мүмкін. 

 

 

Диссертациялық жұмыста ұсынылған әдістердің, модельдердің, 

әдістемелердің, құрылымдық шешімдер мен техникалық құралдардың 

жиынтығы дауыспен басқару жүйесін дамытудың алғышарттары болып 

табылады және отандық бәсекеге қабілетті жабдықтарды шығаруға ықпал 

етеді. 
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