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Giriş

● Konuşma tanıma teknolojisinin mobil ve masaüstü 
ortamlarda test edilmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

● Mobil ortamda sunucuya gönderilen ses girdisinin yazı 
biçiminde dönüşümü ile gelen sonuçlar değerlendirilmiştir.



  

Önceki Çalışmalar

● Google Speech API: anahtarla kullanılır.

Http post isteği ile sunucudan bilgi döner.

● Kaldi: C++ dilinde yazılmış, offline olarak konuşma tanıma 
işlemini gerçekleştiren araç.

● CloudASR : Kaldi'nin Online hale getirilmesi sonucu 
yaratılan konuşma tanıma sistemi.



  

Google Speech API ile masaüstü uygulaması

● (*.wav) formatındaki dosya sunucuya gönderilir.

● Bu işlemin sonucunda, Google sunucusundan dönen çıktı 
aşağıdaki gibidir:

{"result":[]}

{ "result":[ 

        { "alternative":[ 

                {  "transcript":"umbrella", 

                    "confidence":0.97527361  }, { 

                    "transcript":"unbrella"   },  { 

                    "transcript":"umbrellas"   },  { 

                    "transcript":"Tom Brella" }  ],  "final":true   }  ],  "result_index":0 }



  

Android Speech API ile Mobil Uygulaması

● Örnek (kelime bazında, yerel telefon dili Türkçe)

“elephant” kelimesi ile test edildiğinde,

Program çıktısı:

      “1. Elephant, 2.telefon, 3.telefonun, 4.telefonu, 5. Elif”



  

Android Speech API ile Mobil Uygulaması

● Örnek (kelime bazında, yerel telefon dili İngilizce)

“elephant” kelimesi ile test edildiğinde,

Program çıktısı:

“1. elephant, 2. elephants, 3. elefante, 4. indifference, 5. Elephant”



  

Tartışma ve İleri Çalışmalar

● Android Speech API ve Google Speech API, internet 
bağlantısı gerektirmektedir. Bu da, telefonun güç kaynağını 
kullandığı için, performans düşüklüğüne neden olmaktadır.

● Ortamda gürültü olduğunda Google sunucusundan gelen 
sonuç gerçekçi olmamaktadır.

● Mobil uygulamaya filtreleme işlemi getirildiğinde performans 
kaybı olur, çünkü androidin sınırlı bir RAM'i vardır.

● Sunucu bazlı geliştirmeler yapılabilir.

● Engelliler için uygulamalar geliştirilebilir.
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