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ÖZET 

İnsanlar arası iletişim, hızlı ve etkin bir şekilde sesli 
olarak sağlanmaktadır. Ses tanıma sistemleri de, 
buradan yola çıkarak, insan – bilgisayar arası 
iletişimi daha etkin sağlayabilmek için konuşma dilini 
kullanmayı amaç edinir. Ses tanıma süreci, sesin 
kaydedilmesi ve ifadenin saptanması; sesin işlenmesi; 
karşılaştırma ve eşleştirme yapılması; son olarak ta 
saptanan ifadeye karşılık gelen işlevin 
gerçekleştirilmesi aşamalarından oluşur. Bu 
çalışmada Linear Predictive Coding ve Dynamic Time 
Warping teknikleri kullanılarak sözcük tabanlı, komut 
– kontrol sistemi tasarlanmıştır. Sesin kaydedilmesi 
aşamasında sözcük kesimlerinin saptanması için bir 
çerçevedeki sıfırı geçiş sayısı ve ortalama enerji 
seviyesinden yararlanılmıştır. Sesin işlenmesi 
aşamasında kodlayıcı olarak LPC (Linear Predictive 
Coding) kullanılmış olup karşılaştırma ve eşleştirme 
aşamasında ise LPC parametreleri üzerinde DTW 
(Dynamic Time Warping) uygulanmıştır. 
Karşılaştırma sonucunda elde edilen en yakın şablon 
ile sözcük eşleştirilmesi gerçekleştirilerek algılanan 
komut, geliştirilen simulasyon arayüzüne 
yansıtılmakta ve istenen işleve dönüştürülmektedir. 

ABSTRACT 

Communication between human beings is done 
quickly and more efficiently by voice. Speech 
recognition systems therefore, aim to improve the 
human - computer interaction by using spoken 
language. Speech recognition process consists of 
speech recording and determining utterance, signal 
processing, comparison and matching; and finally 
processing the function to response the recognised 
word. In this study, Linear Predictive Coding and 
Dynamic Time Warping Techniques are used to 
design a word – based command – control system. 
Zeropass count and average of energy are used to 
determine the utterances in speech recording phase. 
LPC (Linear Predictive Coding) is used in signal 
processing phase, and DTW (Dynamic Time Warping) 
is used in comparison and matching phase on LPC 
coefficients. After comparison, the nearest matching 
pattern is selected, and the recognised command is 
reflected on the developed application interface and 
converted to a desired process. 

Anahtar Kelimeler: Ses Tanıma, Sözcük tabanlı 
ses tanıma, Türkçe Ses Tanıma, LPC, DTW, Telefon 
Simulasyonu 

1. GİRİŞ 

Sesli iletişim, insanlar arası en hızlı ve etkin iletişim 
yöntemidir. Ses tanıma sistemleri, sesli iletişimin bu 
yaygın ve etkin kullanım avantajını insan – bilgisayar 
arasında da kullanmayı amaç edinir. Bilgisayara veri 
girişi amacıyla geleneksel yöntem olan klavye, fare ve 
tablet gibi cihazlar kullanılmaktadır. Hızlı ve 
ekonomik veri girişi için ise tüm bu cihazların 
kullanımı özel çaba ve bazen uzun eğitimler 
gerektirmektedir. Konuşma dili ise insanın en yaygın 
olarak kullandığı araçtır. Ses tanıma sistemlerinin 
kullanılması ile İnsan - Bilgisayar iletişimi için, 
kullanıcının alışkın olduğu en yaygın iletişim aracını, 
yani doğal konuşma dilini kullanması bilgisayar 
kullanımını kolaylaştıracaktır.  

Rabiner ve Juang tarafından ses, akciğerlerden 
havanın dışarı atılması sonucunda oluşan hava 
akımının, ses sisteminde bir yerlerde sıkıştırılarak 
karıştırılmasından yayılan akustik dalgalar olduğu 
şeklinde tanımlanmıştır [1]. Ses tanıma ise Cole vd 
tarafından, mikrofon ya da telefon tarafından alınmış 
akustik bir sinyalin, kelime kümesine olan çevrim 
işlemi olarak tanımlanmaktadır [2]. 

İnsanlar arası sesli iletişim, beyinde konuşma seslerini 
üreten sinirsel hareketleri aktive eden bir düşünce ve 
niyetle başlar. Dinleyici, konuşmayı beynin 
anlayacağı sinirsel sinyallere dönüştüren işitme 
sistemi yardımıyla alır. Konuşmanın anlaşılması 
süreci, dinleyicideki işitme sistemi ile başlar. Huang 
vd'nin aktardığına göre ses ilk olarak, bir filtreler 
bankası şeklinde frekans analizi gerçekleştiren iç 
kulaktaki salyangoz'a iletilir. Bunu izleyen sinirsel 
dönüşüm süreci ile spektral sinyaller, işitsel sinirlere 
iletilen aktivite sinyallerine dönüştürülür [3]. 

Ses tanıma sistemleri ise, yukarıda bahsedilen bilgiler 
ışığında insanlar arası sesli iletişim sürecinde 
dinleyicinin yaptığı işlevleri yapay olarak 
gerçekleştirmeye çalışır. 



2. SES TANIMA SÜRECİ VE 
KULLANILAN TEKNİKLER 

Ses tanıma süreci, sesin kaydedilmesi ile başlar, 
ifadenin saptanması, sesin işlenmesi, karşılaştırma ve 
eşleştirme yapılması ile sürer, son olarak ta algılanan 
kelimeye karşılık gelen işlevin gerçekleştirilmesi ile 
son bulur. 

Bu süreç boyunca ses çeşitli aşamalardan geçer. İlk 
olarak sesin sayısallaştırılması işlevi 
gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada çeşitli teknikler 
kullanılarak, ses sinyalleri gürültüden arındırılmakta,  
ya da normalizasyon amacıyla bilerek gürültü 
yüklemesi yapılmaktadır. Sesin işlenmesi aşamasında 
filtrelerin iki kullanım amacı vardır. Bunlar ses 
sinyalinin ayrılması ve ses sinyalinin düzeltilmesidir. 
Smith, sinyal ayırmanın, sinyalin bozulma, gürültü 
veya diğer sinyallerle kirlenmesinde gerekli olduğunu; 
sinyal düzeltilmesinin ise sinyalin herhangi bir 
biçimde bozulmasında kullanıldığını söylemiştir [4]. 

Sinyal ayırma amacıyla en sık kullanılan filtreler 
doğrusal filtrelerdir. Şekil 1’de genelleştirilmiş 
doğrusal filtre modeli verilmiştir.  

 
Şekil 1. Genelleştirilmiş doğrusal filtre modeli. 

Finite Impulse Response (FIR) filtre modeli, giriş 
sinyali x(n)’e karşılık, o anki ve önceki girişlerin 
ağırlıklı toplamı olan y(n) çıkışını oluşturur. Infinite 
Impulse Response (IIR) filtre modeli ise, giriş sinyali 
x(n) karşılık, o anki ve önceki girişlerin ağırlıklı 
toplamları ile birlikte, önceki çıkışların da ağırlıklı 
toplamını ifade eden y(n) çıkışını oluşturur. Eşitlik 
1’de görüldüğü üzere p = 0 durumu, FIR filtre 
modelini, p ≠ 0 durumu ise IIR filtre modelini 
vermektedir [5]. 

(Eş. 1) 

Dijital sinyal işleme tekniklerinin kullanılabilmesi için 
analog sinyalin, yani konuşmanın, bir seri sayılar 

şeklinde gösterimi gerekmektedir [1]. Bu işlem, 
analog sinyalin örneklenmesi ile yapılır.  

Sesin özelliklerinin korunması için örnekleme,  
dönüşümü yapılacak ses sinyalinin içerdiği en yüksek 
sıklıktaki frekansın en az iki katı sıklıkta 
gerçekleştirilir. Bu; örnekleme teoremi olarak ifade 
edilir. Rabiner ve Schafer tarafından ise şu şekilde 
aktarılmıştır: eğer bir sinyal xu(t); Ω >= 2πFN olmak 
üzere Xu(jΩ) = 0 olacak şekilde bant sınırlı bir Fourier 
dönüşümüne Xu(jΩ) sahipse; xu(t), 1/T > 2FN olacak 
şekilde ve -∞ < n < ∞ olmak üzere Xu(nT) şeklinde 
eşit olarak yerleştirilmiş örneklerle yeniden inşa 
edilebilir. Burada FN, Nyquist Frekansı olarak ifade 
edilir. Analog ses sinyalini tekrar oluşturabilecek 
şekilde; en uygun örnekleme frekansı FN’den en az iki 
katı olacak şekilde seçilmesi gerektiği elde edilir [1]. 

 
Şekil 2. Sesin sayısallaştırılması [5]. 

Geliştirilen uygulamada, sesin örneklenmesi kayıt 
işlemiyle birlikte gerçekleştirilmektedir. İfadenin 
saptanması sırasında kullanılan teknikler, ses 
sinyalinin alınan bir çerçevedeki sıfırı geçiş sayısı ile 
toplam veya ortalama enerjinin hesaplanarak eşik 
değerlerle karşılaştırılması yöntemidir. Bu değerler 
eşik değerin üstündeyse, bu çerçevede konuşma 
bulunduğu anlamı çıkarılır. 

Geliştirilen uygulamada, başlangıç ve bitişin 
saptanması amacıyla bir çerçevedeki sıfırı geçiş 
sayılarının hesaplanmasından yararlanılmıştır. Buna 
ek olarak ta, bir çerçevedeki genliklerin karelerinin 
aritmetik ortalamasının karekökü ile ifade edilen Root 
Mean Square (RMS)  değeri de kullanılmıştır (Eş. 2). 

(Eş. 2) 

Şekil 3’te, başlangıç ve bitişi bu şekilde belirlenmiş 
‘sıfır’ kelimesi ses sinyalini ve her bir fonemin 
yaklaşık başlangıç yeri manüel olarak etiketlenmiştir. 

 
Şekil 3. Geliştirilen uygulama ile 8000 Hz ile örneklenerek 

kaydedilmiş ‘sıfır’ kelimesi için başlangıç ve bitişi 
saptanarak belirlenmiş ses sinyali. 



Ses sinyalinin pencereleme fonksiyonundan 
geçirilmesi de sıkça kullanılan bir yöntemdir. 
Geliştirilen uygulamada Hamming penceresi 
kullanılmıştır. Şekil 4’te, Şekil 3’teki verilmiş olan 
‘sıfır’ ses sinyalinin Hamming pencereleme 
fonksiyonundan çıkışı görülmektedir. 

 
Şekil 4. Hamming penceresinden geçirilmiş ‘sıfır’ kelimesi 

için ses sinyali. 

Hamming penceresi için fonksiyon Eşitlik 3’te 
verilmektedir. Hamming penceresi yardımıyla ses 
sinyalinin merkezi belirginleştirilmektedir. 

(Eş. 3) 

Hamming pencereleme fonksiyonu çıkışı y(n), 4 nolu 
eşitlikle verilmiştir. 

(Eş. 4)
 

Hamming penceresi de bir nevi filtre etkisi 
yaratmaktadır. Şekil 3 ve Şekil 4 beraberce 
incelendiğinde, Hamming pencereleme fonksiyonu 
çıkışında sinyalin daha düzgün olduğu, kelime 
başlangıç ve bitişinin daha belirgin hale geldiği açıkça 
görülmektedir. 

Sesin sayısallaştırılmasından, sonra sesin kodlanması 
gerçekleştirilir. Sesin kodlanması genel olarak iki 
sınıfta incelenmektedir. İlk olarak sesin tekrar 
oluşturulması amacını taşıyan dalga biçimi kodlaması 
(waveform coding), ikincisi ise kodlanmış sinyaldeki 
konuşma özelliklerini korumayı amaçlayan ses 
kodlayıcıları (vocoder) olarak ifade edilirler.  

Sesin kodlanması amacıyla geliştirilmiş çok fazla 
sayıda teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerden bazıları, 
PCM, APCM, DPCM, DM, ADPCM, Filtreler 
Bankası, LPC, PLP, CELP, VSELP olarak verilebilir. 

Geliştirilen uygulamada kodlayıcı olarak, insan 
gırtlağı ve ağız yapısı özelliklerinin yanı sıra, ses 
özelliklerini de dikkate alan LPC kodlayıcısından 
yararlanılmıştır. Geliştirilen uygulamada, LPC 
kodlayıcı olarak Andy Fingerhut tarafından 
geliştirilmiş olan LPC10 kodlayıcısı kullanılmıştır [6].  

Ses tanıma sürecinin sonraki aşaması karşılaştırma ve 
eşleştirmenin yapılmasıdır. Bu aşamada, işlenmiş, 
kodlanmış ve özellik çıkarımları yapılmış olan ses 
sinyalinin sistemde kayıtlı şablonlarla karşılaştırma ve 
eşleştirmesi yapılarak sesli ifadenin kelime karşılığı 
belirlenmektedir. Bu aşamada yaygın olarak 
kullanılan yöntemler: stokastik süreçlere dayalı 
Hidden Markov Model (HMM), örnek verilerle bir 
fonksiyonun benzetimi ve modellemesini yapan 
Yapay Sinir Ağları (YSA: ANN - Artifical Neural 
Network) ve iki veri serisinin zamana göre 
genişletilerek ya da daraltılarak zaman ekseninde 
örtüştürülerek karşılaştırmasını gerçekleştiren 
Dynamic Time Warping (DTW) olarak verilebilir. 

Geliştirilen uygulamada DTW algoritması kullanılmış 
ve çalışma anında LPC parametreleri hesaplanan ses 
sinyali ile sistemde kayıtlı LPC katsayılarından oluşan 
şablonlarla karşılaştırma ve eşleştirme yapılarak en 
yakın şablon belirlenmiştir.  

Ses tanıma sürecindeki en son aşama ise, eşleştirme 
sonrası kelime karşılığı saptanan sesli ifadenin işleve 
dönüştürülmesidir. Bu işlem, ses tanıma sisteminin 
amacına göre değişkenlik gösterir. Yazdırma – dikte 
sistemlerinde, kelimenin metin düzenleyicisine 
yazdırılması; komut – kontrol sistemlerinde komuta 
karşılık işlevin gerçekleştirilmesi bu aşamaya örnek 
olarak verilebilir. 

3. LINEAR PREDICTIVE CODING-LPC 

Doğrusal önkestirim temel olarak, sesin, periyodik 
dürtü veya rasgele gürültü ile uyarılan, doğrusal ve 
zamana göre değişen bir sistemin çıktısı ile 
modellenebileceği prensibine dayanır. Bu model 
doğrusal bir filtre olarak Eş. 5’teki transfer 
fonksiyonu ile ifade edilmektedir. Burada p, LPC 
kodlayıcının seviyesi olarak ifade edilir [3]. 

 (Eş. 5) 

5 nolu eşitlikte, ters z-dönüşümü uygulandığında, 6 
nolu eşitlik elde edilmektedir 

(Eş. 6) 

LPC, sıradaki örneğin, önceki bir seri örnekten 
yaklaşık olarak elde edilebileceği prensibiyle çalışır 
(Eş. 7). 

 

(Eş. 7) 



Tahmin sonucu elde edilen örneğin asıl örnekle olan 
farkının; yani hatanın kareleri toplamının 
minmizasyonu için bir seri parametre 
hesaplanmaktadır (Eş. 8).  

 
(Eş. 8)

 

Hesaplanan bu parametreler LPC parametreleri olarak 
ifade edilirler. 8 nolu eşitliğin çözümü ile p sayıda 
LPC parametresi hesaplanmaktadır. 

4. DYNAMIC TIME WARPING - DTW 

Belirli bir sözcüğün seslendirilmesi, kişiden kişiye 
hatta aynı kişinin farklı zamanlarda seslendirmesi ile 
zaman içinde farklılık gösterebilmektedir. Aynı 
sözcüğün seslendirilmesi, bir seslendirmede uzun, bir 
seslendirmede ise daha kısa zamanda 
gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda, ses sinyalinde kimi 
fonemler daha uzun, kimileri ise daha kısa yer 
almaktadır. Dynamic Time Warping algoritması 
yardımıyla, bu iki seslendirme, zaman içinde yayılarak 
ya da daraltılarak birbirine yaklaştırılmaya çalışır. 
Yani bu iki seslendirmenin, zaman olarak 
örtüştürülmesi işlevi gerçekleştirilir. 

DTW, sözcük tabanlı ses tanıma sistemlerinde etkin 
ve sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu yaklaşımla, 
çalışma anında tespit edilen sözcük kesimlemesi, 
sistemde kayıtlı sözcük şablonları ile seslendirme 
zamanları örtüştürülerek karşılaştırılması 
gerçekleştirilebilir.  

Şekil 5’te iki ses sinyali arasında DTW algoritmasının 
zaman ekseninde uygulanması gösterilmektedir. 

 
Şekil 5. Konuşma sinyaline doğrudan DTW algoritmasının 

uygulanması [7] 

Bu algoritmanın bir diğer kullanılma şekli ise; şablon 
olarak kayıtlı birden çok parametrenin ayrı ayrı DTW 
algoritması yardımıyla karşılaştırma işlemi için 
hazırlanması ve beraberce değerlendirilmesidir [8]. 

Geliştirilen modelde ise, DTW algoritması 3 boyutlu 
dinamik veri modeli yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Şekil 6’da LPC parametreleri üzerine DTW 
algoritmasının uygulanması gösterilmektedir. 

 
Şekil 6. LPC parametreleri üzerine DTW algoritmasının 

uygulanması 

5. GELİŞTİRİLEN SİMULASYON 
UYGULAMASI 

Geliştirilen simulasyonun modeli, Şekil 7’de 1. seviye 
veri akış diyagramı ile verilmektedir. 

Geliştirilen simulasyon, kişiye bağımlı bir ses tanıma 
sistemi olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle şablonların 
kişiye bağlı olarak güncellenmesi gerekmektedir, 
güncelleme işlemi şablonların kaydedilmesi işleviyle 
sağlanmaktadır. Uygulamada, sürekli bir ses kayıt 
işlemi gerçekleştirilmektedir. Sesin kaydedilmesi 
sürerken, bir yandan da, kaydedilen sesteki ifadelerin 
saptanması gerekmektedir. Sonrasında saptanan sesli 
ifadelerin işlenmesi ve şablonlarla karşılaştırılması, 
karşılaştırma sonucu eşleştirme yapılması da paralel 
olarak yürütülmektedir. Belirlenen kelimeye karşılık 
gelen işlevin gerçekleştirilmesi ve konuşmacıya 
algılama sonucunun yansıtılması da süreklilik 
gerektirmektedir. 

 
Şekil 7. Geliştirilen uygulama modeli. 

Geliştirilen uygulamada, bütün bu sayılan işlevler 
süreklilik gerektirdiğinden, sistem çoklu kullanımlı 
(multi-threaded) olarak tasarlanmıştır. Sistem için 
gerekli ana işlevler tespit edilmiş ve bu işlevler 
ayrıştırılarak dört ayrı iş parçacığına (thread) 
bölünmüştür. Bunlar Ana iş parçacığı, Kuyruk 
analizcisi, İfade kuyruğu analizcisi ve LPC Kuyruğu 
analizcisidir. Şekil 8’de kullanıcı grafik arayüzü 
verilmektedir. 



 
Şekil 8. Geliştirilen simulasyonun kullanıcı grafik arayüzü. 

Ana İş Parçacığı, kullanıcı grafik arabirimi olup, sesin 
kaydedilmesi, işlevin gerçekleştirilmesi ve şablonların 
kaydedilmesi aşamalarını içerir.  

Kuyruk Analizcisi,  ses kuyruğunun izlenmesinden 
sorumlu olup,  aynı zamanda sesli ifadelerin başlangıç 
ve bitişini belirleyerek İfade kuyruğuna eklemektedir. 

İfade Kuyruğu Analizcisi, ifade kuyruğunun 
izlenmesinden sorumlu olup, sesin işlenmesi 
aşamasını yürütmektedir. LPC ile kodlama bu iş 
parçacığında yapılmaktadır. 

LPC Kuyruğu Analizcisi, LPC kuyruğunun 
izlenmesinden sorumludur, karşılaştırma ve eşleştirme 
bu iş parçacığı tarafından yapılmaktadır. 

Sesin kaydedilmesi, ‘Başlat’ düğmesine basılarak 
kullanıcı tarafından başlatılmaktadır. Sesin 
kaydedilmesi, kullanıcı tarafından ‘Durdur’ 
düğmesine basılana dek sürekli olarak devam 
etmektedir. 

Sesin kaydedilmesinde, Microsoft®’un dalga biçimi 
ses servisleri için geliştirmiş olduğu Uygulama 
Programlama Arayüzü (Microsoft® Waveform Audio 
Services API) kullanılmıştır. Sesin kaydedilmesi 
esnasında, ses kayıt cihazından gelen ses verisi, gelir 
gelmez Ses kuyruğu’na atılmakta ve boş bir bellek 
bölgesi, sisteme kayıt için gönderilmektedir. Bu 
sayede kayıt sürekliliği sağlanmakta ve konuşma 
kayıpları önlenmektedir. 

Sesli ifadelerin saptanması amacıyla, Ses kuyruğu, 
Kuyruk Analizcisi tarafından, sürekli olarak 
izlenmekte ve ses kuyruğundaki ses parçacıkları 
sırasıyla alınarak, her bir parça çerçevelere 
bölünmektedir. Alınan her çerçevede RMS değeri ve 
sıfırı geçiş sayısı hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu 
değerler, sistemde tanımlı eşik değerlerle 
karşılaştırılmak suretiyle, bu çerçevede konuşma olup 
olmadığı belirlenmektedir. Bu şekilde sesli ifadeler 
başlangıç ve bitişi ile birlikte saptanarak, İfade 
kuyruğuna eklenmektedir. 

Sesin işlenmesi aşamasında, İfade kuyruğu analizcisi 
tarafından, İfade kuyruğu izlenmektedir. Sesli ifadeler 
sırasıyla buradan alınarak, önce Hamming 
pencereleme fonksiyonundan geçirilerek ifadenin orta 
kesimleri belirginleştirilmekte ve ses sinyali 
düzeltilmektedir.  

Sonrasında bu örnek serisi, çerçeveler halinde LPC 
kodlayıcıya gönderilmektedir. LPC kodlayıcısı, her bir 
çerçeveye karşılık, RMS değeri, perde değeri ve 10 
LPC parametresinden oluşan toplam 12 değer 
göndermektedir. Bu değerlerin bir serisi 
oluşturulmakta ve tamamlandığında LPC kuyruğuna 
eklenmektedir. 

Şablonların kaydedilmesi, kullanıcı arayüzünde 
‘Kaydet’ düğmesine basılarak yapılabilmektedir. Bu 
işlem için uygulamada ses kayıt işlemi başlamadan 
önce ‘Kayıt’ onay kutusu seçili olması gerekmektedir. 
Uygulama bu şekilde başlatıldığında, karşılaştırma ve 
eşleştirme yapan LPC kuyruğu analizcisi iş parçacığı 
başlatılmamakta ve sistemde şablon kayıt işlemi 
gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde sistemin eğitimi 
gerçekleştirilmektedir. 

Şablonlar kaydedilirken, sistem tarafından beklenen 
isim yapısı ŞABLON_DİZİN_ETİKETİ + “_” + 
ŞABLON_NUMARASI şeklindedir. Burada 
ŞABLON_NUMARASI ve dosya uzantısı (.lpc) kayıt 
esnasında otomatik olarak verilmektedir. 

Tüm kelimeler için bu şekilde şablon kaydı 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Şablonlar uygulama 
dizininin altında ‘\Pattern’ dizininde saklanması 
gerekmektedir.  

Örnek şablon dizini Şekil 9’da verilmektedir. 

 
Şekil 9. Örnek şablon dizini 

Karşılaştırma LPC kuyruk analizcisi iş parçacığı 
tarafından yapılmaktadır. LPC kuyruğundan alınan 
LPC parametre serisi, tüm kayıtlı şablonlarla DTW 



algoritması ile birebir karşılaştırılmakta ve en yakın 
şablon aranmaktadır.  

Tüm şablonlarla karşılaştırma tamamlandıktan sonra 
en yakın şablonla eşleştirme yapılmakta ve bu 
şablonun ŞABLON_DİZİN_ETİKETİ,  Ana iş 
parçacığına iletilerek, işlevin arayüze yansıması 
gerçekleştirilmektedir. 

6. SONUÇLAR 

Yapılan araştırmalar ve çalışmalar doğrultusunda 
başarımın zaman içinde çokça değişkenlik gösterdiği 
saptanmıştır. Bunun en büyük nedeninin ise sesin, bir 
seslendirilişi ile bir diğer seslendirilişi arasında, çokça 
farklılık göstermesi olarak görülmüştür. Değişkenliğin 
bir diğer bir neden ise, ortam gürültüsü olduğu 
çalışmalar sırasında tespit edilmiştir. 

Sesin, zaman içinde seslendirilmesinde görülen aşırı 
değişkenlik nedeniyle, en yakın şablonun bulunması 
ve doğru kelimenin her zaman tespit edilmesi pek 
mümkün olmamaktadır. Bu nedenle önerilebilecek 
yaklaşım, farklı zamanlarda kayıtlar sonrası ortaya 
çıkan şablonlardan, ortalama bir şablon hesaplanması 
ve tanıma için bu şablonun kullanılması başarımı 
arttırabilir. 

Çalışma sonrasında varılan bir diğer sonuç ise, 
çalışma kapsamında öngörülen LPC parametreleri 
üzerinde DTW uygulanması ile kelimelerin en yakın 
olanının tespit edilmesi tekniğinin, kelime tanıma 
konusunda tek başına çok başarılı olmamasıdır.  

Sadece LPC parametreleri üzerinde DTW 
uygulanması yerine, kaydedilmiş sesin farklı 
tekniklerle başka özellikleri de çıkarılarak LPC’ye ek 
parametreler olarak saklanabilir ve bu özelliklerin 
tümünün üzerinde DTW algoritmasının uygulanması 
ile başarım arttırılabilir. 

Geliştirilen bu modelin başarımı arttırılarak, Türkçe 
uyumlu telefon otomasyon uygulamalarında, fiziksel 
engelli kişilerin bilgisayar kullanımlarının 
sağlanmasında, araç sürücülerinin belli işlevleri sesli 
komutlarla gerçekleştirmelerinde ve üretim 
tesislerinde veri toplama amacıyla kullanılabilir.  
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