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Математичний апарат прихованих марковських моделей (ПММ) являє 

собою універсальний інструмент опису стохастичних процесів, для роботи з 
якими не існує точних математичних моделей, а їх властивості змінюються з 
плином часу відповідно до деяких статистичних законів. Найбільш широке 
застосування ПММ знайшли при вирішенні таких завдань, як розпізнавання 
роздільного та злитого мовлення, аналіз зображень, відео, послідовностей 
ДНК і ряду інших [1-5]. У літературі є достатня кількість загальної теоретич-
ної інформації щодо апарату ПММ. Однак практичні аспекти застосування 
ПММ висвітлені недостатньо [6]. 

Метою доповіді є розгляд можливостей застосування ПММ до вирі-
шення задачі розпізнавання звукових послідовностей шляхом реалізації апа-
рату прихованих марковських моделей і проведення ряду експериментів для 
пошуку оптимальних параметрів моделі за критерієм зменшення помилки 
узагальнення стосовно до вирішення задачі розпізнавання роздільної мови. В 
доповіді наводиться апарат прихованих марковських моделей стосовно за-
вдань розпізнавання роздільної мови. Також наведено практичні результати 
для параметричних векторів, заснованих на кепстральних коефіцієнтах 
(MFCC) і коефіцієнтах лінійного передбачення (LPC), і відповідні оцінки 
ефективності роботи системи для різних параметрів моделі. 
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