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ПРИСТРІЙ РОЗПІЗНАННЯ ГОЛОСУ ДЛЯ КЕРУВАННЯ КЛІМАТОМ В 

ПРИМІЩЕННІ 
 

Останнім часом спостерігається значне зростання інтересу до технологій, пов'язаних з розпізнаванням мови. 

Завдання управління пристроями за допомогою голосових команд, інтерактивні платформи які надають інформацію 

після запиту в більш природній формі - за допомогою голосу, все е знаходить широкого застосування в сучасному світі. 

Багато задач виникає при бажанні взаємодіяти за допомогою голосу з мобільними пристроями. Наприклад, введення 

голосових команд для отримання інформації з Інтернету, прокладання маршруту руху, запуск програм користувача, 

диктування тексту. Останнім часом з'явилася можливість управління домашньою, офісною технікою за допомогою 

електронних пристроїв голосовими командами. 

Передумовою розвитку голосових технологій є значне збільшення обчислювальних можливостей, обсягу пам'яті при 

значному зменшенні габаритів комп'ютерних систем. Слід також відзначити розвиток математичних методів, що 

дозволяють виконати необхідну обробку аудіо сигналу шляхом виділення з нього інформативних ознак. 

 Для прикладу, широко використовується дискретне перетворення Фур'є, яке відоме з теорії цифрової обробки 

сигналів. Останнім часом використовується вейвлет - перетворення, результати якого більш інформативні для 

виділення акустичних складових. Подальша обробка виконується з використанням акустичної моделі, яка ставить у 

відповідність виділених параметрах конкретні звуки (фонеми). Слід зазначити, що в статті розглядається 

можливість використання методу динамічного програмування і метод нейронних рекурентних мереж, а також 

реалізація інтерфейса взаємодії людини і побутових приладів який реалізовується на базі Arduino та ОС Android, за 

допомогою голосових команд. Тут передбачається, що обробка аудио сигналу, побудова текстового рядка на основі 

виголошеній фрази виконується спеціальними бібліотеками (класами, методами). 

Ключові слова: перетворення, управління, голосові команди, рекурентні нейронні мережі, обробка, динамічне програмування. 

 

Постановка проблеми:  

У сучасних інформаційних технологіях 

відбувається прогресивний розвиток у всіх 

аспектах та напрямках, тож цей процес впливає 

на наші повсякденні речі: чи то автомобіль 

який має власне ядро для аналізу даних і 

виводить інформацію яка в подальшому 

допомагає покращити процес його 

обслуговування, чи це розумний будильник 

який за допомогою додаткових датчиків 

аналізує фази сну і підбирає оптимальний час 

для пробудження користувача.  

Із існуючих систем та пристроїв мій вибір 

впав на  відносно недавню появу систем 

розпізнавання мови і голосового управління, 

які продовжують  розвиватися в плані точності, 

позбавлення від шумів та інших характеристик. 

Цінність даних систем на ринку має спірну 

статистику в силу недостатньо високих 

параметрів і всіх аспектів пов'язаних з темою 

голосової безпеки.  

Нище наведені середньостатистичні дані 

попиту на використання голосових систем в 

різних сферах станом на 2016 р.(рис.1) : 

 
Рис.1. Попит на використання систем для розпізнавання голосу.[3] 
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Тож після аналізу середньостатистичних 

даних було прийнято рішення спроектувати 

пристрій який володіє достатніми параметрами 

сприйняття і обробки мови, інтегрованість до 

інших існуючих систем, а також має прийнятні 

витрати на розробку і створення.  

Важливим предметом досліджень являється 

створення інтегрованого пристрою для різних 

існуючих 'smart' систем, а також знаходження 

рішень в плані точності, позбавлення від шумів 

та інших факторів які впливають на процес 

розпізнавання голосу.  

Аналіз останніх досліджень і результатів: 

При аналізу ринку пристроїв я неодноразово 

натикався на рішення які використовуються в 

Smart  будинках, але вони мали не високу 

точність розпізнавання промовлених команд . 

Досить популярною є реалізація подібних 

систем на платформах Arduino, з 

використанням датчиків прийняття звуку. В 

своєму ж приладі я реалізовую сприйняття 

звуку з двох джерел, таких як модуль 

розпізнавання голосу та сприйняття звуку через 

мобільний термінал, що включає керування 

віддалено. 

В питаннях покращення точності 

розпізнавання голосу в пристрою є рішення 

використання глибинних нейронних мереж 

(ГНМ), які в останні роки неодноразово 

показували суттєві результати процесах 

прогнозування, класифікації, розпізнавання 

образів, рукописного тексту та мовлення. Тому 

використання ГНМ та їх модифікації у задачах 

розпізнавання мовлення – є актуальною 

задачею сьогодення.[2] 

Існуючі підходи до розпізнавання мови: 

HMM 

Попередні 30 років лідером у задачах 

мовлення вважались моделі, побудовані на 

основі прихованих ланцюгів Маркова(HMM)та 

Gaussian mixture model (GMM).[1](рис.2) 

 
Рис.2.Схема використання HMM в розпізнаванні голосу. 

Записаний звук ділиться на короткі (10 мс) 

фрагменти, які аналізуються на вміст частот. 

Отриманий в результаті вектор характеристик 

пропускається через акустичну модель, яка 

видає набір імовірнісних розподілів серед всіх 

можливих фонем. HMM допомагає виявити 

послідовні структури в цьому наборі розподілів 

ймовірностей(рис.3) 

 
Рис.3. Виявлення послідовних структур за допомогою HMM 
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Переваги моделей на основі HMM 

ПЕРЕВАГИ 

•Аналітичне вирішення проблеми 

розпізнавання 

•Можливість розпізнавати слова, що 

складаються з набору букв без конкретного 

смислового значення 

•Прості в реалізації та в навчанні 

НЕДОЛІКИ 

•Досить низька точність 

•Погана робота в умовах шуму 

Існуючі підходи до розпізнавання мови: 

RNN(рис.4) 

•В останні 3-4 роки широкого використання 

набувають методи на основі 

рекурентних нейронних мереж (RNN). 

•Для побудови необхідної акустичної моделі 

з метою виділення фонем 

використовуються комірки довгої коротко-

тривалої пам’яті (LSTM) у складі 

стандартних RNN. 

 
Рис.4.Існуючі підходи до розпізнавання мови: RNN 

Переваги та недоліки моделей на основі 

RNN 

ПЕРЕВАГИ 

•Вища швидкість роботи 

•Точність розпізнавання більше 

•Краще працюють в умовах підвищеного 

шуму 

•Добре працює в умовах неточності та 

незавершеності промовлених слів 

НЕДОЛІКИ 

•Вимагає великих обчислювальні 

потужності 

•Необхідна велика кількість прикладів для 

навчання 

•Багато часу для навчання 

Мета статті є опис майбутньої реалізації 

інтегрованого пристрою розпізнавання 

голосу для керування кліматом в 

приміщенні, та демонстрація результатів 

експериментальної перевірки показників 

точності розпізнавання голосу в 

порівнянні з використанням існуючих 

методів нейронних мереж та запропонованими. 

Основні результати дослідження: 

• ми маємо навчити акустичну модель, для 

чого ми використовуємо Connectionist 

Temporal Classification (CTC) 

•Ключовою ідеєю СТС є те, що замість того, 

щоб якимось чином генерувати 

стрічку як виведення з нейронної мережі, ми 

замість того генеруємо розподіл 

імовірності на кожному часовому кроці(відt 

= 1 до t = T). Потім ми можемо 

розшифрувати цей розподіл ймовірностей за 

принципом максимальної 

правдоподібності і знайти шукану стрічку. І, 

нарешті, ми навчаємо мережу, 

створивши цільову функцію, яка шукає 

максимальну ймовірність декодування 

для заданої послідовності, щоб відповідати 

нашій бажаній ℓ мітці. 

•Після виведення розподілу ймовірності ми 

декодуємо отриманні розподіли за 

певним алгоритмом (а саме алгоритм 

пошуку найкращого префіксу) 

•Навчаємо мережу СТС мінімізуючи 

наступну функцію : 𝒪𝑆=− 𝑥,𝓁∈𝑆ln𝑃𝓁𝑥 

Для максимізації кожного навчального 

прикладу - 𝑆={(𝑥,𝓁 }
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Рис.5.Алгоритм декодування за пошуком найкращого префіксу 

Запропонована модифікація алгоритму 

•Заміна обрахунку експоненти суми двох векторів на простий персептроніз одним прихованим 

шаром. [2] 

ℎ𝑡,𝑢=(exp𝑓𝑡+𝑔𝑢)  

Порівняння результатів застосування існуючих методів з запропонованими : 

Система         Чистий звук(84прикл) Шум(72прикл.) Комбіновано(151 прикл.) 

BingSpeech            10.73 31.12 22.55 

GoogleSpeech          5.64 29.47 15.72 

Wit.ai                6.94 34.05 18.42 

Запропонована 

система 6.54 29.05 18.75 

 

 
Висновки та пропозиції: 

За результатами дослідження буде 

реалізована система голосового управління - 

сукупність модулів і окремих елементів, при 

зборі і програмуванні якої з'являється 

можливість контролювати пристрої, підключені 

до навантаження 220В або до інших дрібніших 

навантажень. Використання нового алгоритму 

в нейромережі дозволить покращити точність 

розпізнавання. 
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Береза В.Н. 

УСТРОЙСТВО РАСПОЗНАВАНИЯ ГОЛОСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИИ 

В последнее время наблюдается значительный рост интереса к технологиям, связанных с распознаванием речи. 

Задачи управления устройствами с помощью голосовых команд, интерактивные платформы, предоставляют 

информацию после запроса в более естественной форме - с помощью голоса. Многие задачи возникают при желании 

взаимодействовать при помощи голоса с мобильными устройствами. Например, введение голосовых команд для 

получения информации из Интернета, проложение маршрута движения, запуск программ пользователя, диктовка 

текста. В последнее время появилась возможность управления домашней, офисной техникой с помощью электронных 

устройств голосовыми командами. 

Предпосылкой развития речевых технологий является значительное увеличение вычислительных возможностей, 

объема памяти при значительном уменьшении габаритов компьютерных систем. Следует также отметить 

развитие математических методов, позволяющих выполнить необходимую обработку аудиосигнала путем выделения 

из него информативных признаков. 

 Например, широко используется дискретное преобразование Фурье, которое известно из теории цифровой 

обработки сигналов. В последнее время используется вейвлет - преобразования, результаты которого более 

информативны для выделения акустических составляющих. Дальнейшая обработка выполняется с использованием 

акустической модели, которая ставит в соответствие выделенным параметрам конкретные звуки (фонемы). 

Следует отметить, что в статье рассматривается возможность использования метода динамического 

программирования и метод нейронных рекуррентных сетей, а также реализация интерфейса взаимодействия 

человека и бытовых приборов который реализуется на базе Arduino и ОС Android, с помощью голосовых команд. Здесь 

предполагается, что обработка аудио сигнала, построение текстовой строки на основе произнесенной фразы 

выполняется специальными библиотеками (классами, методами). 

Ключевые слова: преобразование, управление, голосовые команды, рекуррентные нейронные сети, обработка, 

динамическое программирование. 

 

Bereza V. 

VOICE RECOGNITION DEVICE FOR INDOOR CLIMATE CONTROL 

Recently, there has been a significant increase in interest in technologies related to speech recognition. The tasks of controlling 

devices with the help of voice commands, interactive platforms, provide information after the request in a more natural form - 

with the help of voice. Many tasks arise when you want to manage with voice with mobile devices. For example, the introduction 

of voice commands to obtain information from the Internet, the provide route, the launch of user programs, the dictation of the 

text. Recently, it became possible to manage home, office equipment using electronic devices with voice commands. 

The prerequisite for the development of speech technologies is a significant increase in computing capabilities, memory capacity 

with a significant reduction in the size of computer systems. It should also be noted the development of mathematical methods 

that make it possible to perform the necessary processing of an audio signal by isolating informative features from it. 

 For example, a discrete Fourier transform is widely used, which is known from the theory of digital signal processing. Recently, 

wavelet transforms are used, the results of which are more informative for the allocation of acoustic components. Further 

processing is performed using an acoustic model, which assigns specific sounds to the selected parameters (phonemes). It should 

be noted that the article considers the possibility of using the dynamic programming method and the method of neural recurrent 

networks. 

The interface between human and household devices is implemented on the basis of Arduino and Android OS, using voice 

commands, also it assumes that the processing of an audio signal, the construction of a text string based on the spoken phrase is 

performed by special libraries (classes, methods). 

Keywords: transformation, control, voice commands, recurrent neural networks, processing. 
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