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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci komfortního hlasového ovládání 
provozně technických funkcí v inteligentní budově s vybraným sběrnicovým systémem. Celá 
práce by se dala pomyslně rozdělit na tři části a to vývoj aplikace pro hlasové rozpoznávání, 
naprogramování a oživení již hotového školního modelu a realizace komunikačního rozhraní 
mezi těmito částmi. Samotné rozpoznávání hlasových povelů bude realizováno na platformě 
.NET Framework 4.0 za použití programovacího jazyka C#. Pro propojení přístrojů, spotřebičů 
a senzorů v modelu inteligentní budovy bude použit sběrnicový systém EIB (KNX). Výsledkem 
rozpoznání budou povely ve strojovém kódu odeslány přes UDPserver pomocí KNX/IP routeru 
z řídícího počítače do školního modelu. Po dokončení práce na modelu inteligentní budovy a 
úspěšné implementaci hlasového ovládání, bude provedeno testování funkčnosti a kvality 
rozpoznávání hlasu. 

ABSTRACT 
This diploma thesis focuses on the design and implementation of a comfortable voice control 
functions in intelligent building with the selected bus system. The whole work could be 
notionally divided into three parts, namely the development of applications for voice 
recognition, programming and animation has finished school model and implementation of a 
communication interface between these parts. The actual recognition of voice commands will be 
implemented on the platform. NET Framework 4.0 using C # programming language. For the 
connection between instruments, appliances and sensors in intelligent building model will be 
used bus system EIB (KNX). Recognition resultś in machine code will be sent over UDPserver 
using KNX / IP router from the host to the school model. After completing work on a model of 
intelligent building and a successful implementation of voice control will be carried out 
functional and quality voice recognition testing.  



 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Hlasové rozpoznávání 
.NET Framework 
Mikroprocesor 
Syntéza 
Sběrnice 
KNX 
ETS 
C# 
 

KEYWORDS 
voice recognition 
.NET Framework 
microprocessor 
synthesis 
fieldbus 
KNX 
ETS 
C#  



 
 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 
A/D Převodník analogově digitálního signálu 
PCM Pulzně kódová modulace - z anglického Pulse-code modulation 

HMM Hidden Markov model 
DTW Dynamic time warping 
TTS Text to speach 
MCU Multipoin cotrol unit 
EIB Sběrnice 
KNX Sběrnicový systém 
LED Dioda emitující světlo z anglického Light-Emitting Diode 
LCD Displej z tekutých krystalů z anglického liquid-crystal display 

PC Osobní počítač 
MIC Mikrofon 
Km, m, cm, mm Dálkové jednotky 
V Napěťová jednotka 
mA Proudová jednotka 
ETS4 Aplikační program 
DC Stejnosměrné napětí 
ms Časová jednotka 
kb/s Jednotka přenosové rychlosti 
atd A tak dále 
GHz Jednotka frekvence 
Mb Jednotka paměti  
USB Univerzální sériová sběrnice z anglického Universal Serial Bus 

PLC Programovatelný logický automat 
I/O Vstup/Výstup 
Tab Tabulka 
Apod A podobně 
UDP Komunikační protokol - User Datagram Protocol 
TCP Komunikační protokol - (Transmission Control Protocol 
C# Programovací jazyk 
HBES   Home and Building Electronic System 
G.H.O.S.T Genial home operating system technology 

  



 
 

Obsah 

1 Úvod ..................................................................................................................................... 1 
2 Popis současného stavu způsobů technického provedení hlasové komunikace 
s řídicím systémem ...................................................................................................................... 2 

2.1 Hlasové ovládání inteligentní budovy pomocí dálkového ovladače s rozpoznáváním 
řeči a samoučcí se funkci založeném na mikrokontroléru ........................................................ 2 

2.1.1 Filtrace zvuku ........................................................................................................ 2 
2.1.2 kódovaní řeči ......................................................................................................... 2 
2.1.3 Rozpoznávání řeči ................................................................................................. 3 
2.1.4 Analýzy hlasových povelu .................................................................................... 3 
2.1.5 Syntéza řečí ........................................................................................................... 3 

2.2 Softwarová implementace virtuálního asistenta jako rozhraní pro hlasové ovládání 
inteligentního domu .................................................................................................................. 5 

2.2.1 Modul hlasového rozpoznávání ............................................................................ 6 
2.2.2 Služba virtuálního asistenta ................................................................................... 6 
2.2.3 Sběrnicový systém ................................................................................................ 6 

3 Porovnání sběrnicových systémů ...................................................................................... 8 
3.1 EGO-n ........................................................................................................................... 8 
3.2 LONworks ..................................................................................................................... 8 

3.2.1 Výhody a využití ................................................................................................... 8 
3.3 Nikobus ......................................................................................................................... 9 
3.4 BACnet ........................................................................................................................ 10 
3.5 M-bus sběrnice ............................................................................................................ 10 
3.6 KNX sběrnice .............................................................................................................. 10 

3.6.1 Základní charakteristika KNX sběrnice .............................................................. 10 
3.7 Inels a sběrnice CIB .................................................................................................... 11 

4 Zpracování řečového signálů ........................................................................................... 13 
4.1 Nastavení rozpoznávání řeči ve Windows 7 ............................................................... 13 

4.1.1 Nastavení mikrofonu ........................................................................................... 13 
4.1.2 Naučení se mluvit k počítači ............................................................................... 14 

5 Analýza možností provedení hlasového ovládání provozně technických funkci 
v budově ..................................................................................................................................... 15 

5.1 VoicePod ..................................................................................................................... 15 
5.2 MyVoice ...................................................................................................................... 16 
5.3 Hlasové rozpoznávání v systému Windows ................................................................ 17 

5.3.1 Historie ................................................................................................................ 17 
5.3.2 Popis funkce ........................................................................................................ 18 

5.4 Cenové srovnání jednotlivých variant ......................................................................... 18 
6 KNX – sběrnicový systém ................................................................................................ 20 

6.1 Princip činnosti systému KNX .................................................................................... 20 
6.2 Struktura KNX sběrnice .............................................................................................. 21 



 
 

6.3 Topologie .................................................................................................................... 22 
6.4 Vedení kabelu ............................................................................................................. 22 
6.5 KNX komunikační media ........................................................................................... 23 
6.6 Propojení aplikace a komunikační sběrnice KNX ...................................................... 24 
6.7 Realizace propojení přímo v aplikaci G.H.O.S.T. ...................................................... 25 

7 Technické normy pro elektronické systémy bytů a budov ........................................... 27 
8 Návrh vlastního řešení ..................................................................................................... 28 

8.1 Vývojové prostředí ...................................................................................................... 28 
8.2 Hardwarové požadavky ............................................................................................... 29 
8.3 Vzhled a základní funkce aplikace .............................................................................. 29 

8.3.1 Vizualizační část ................................................................................................. 30 
8.3.2 Statistika .............................................................................................................. 30 
8.3.3 Hlasové příkazy ................................................................................................... 31 
8.3.4 Nastavení ............................................................................................................. 32 
8.3.5 Nápověda ............................................................................................................ 32 
8.3.6 Ukončit ................................................................................................................ 32 

8.4 Konstrukce aplikace a popis zdrojových kódů. ........................................................... 32 
9 Popis ovládaného výukového modelu ............................................................................. 35 

9.1 Vzhled modulů ............................................................................................................ 35 
9.2 Komponenty a funkce jednotlivých výukových sestav ............................................... 36 
9.3 Použité komponenty a funkce jednotlivých místností ................................................. 37 

9.3.1 Kuchyně .............................................................................................................. 37 
9.3.2 Obývací pokoj ..................................................................................................... 37 
9.3.3 Ložnice ................................................................................................................ 38 
9.3.4 Chodba předsíň a koupelna ................................................................................. 38 

10 Programování komponent KNX v softwaru ETS .......................................................... 39 
10.1 Vytvoření nového projektu ......................................................................................... 39 
10.2 Vytvoření struktury budovy a vložení přístrojů .......................................................... 40 
10.3 Vytvoření vazeb mezi KNX přístroji .......................................................................... 41 
10.4 Nastavení parametrů přístrojů ..................................................................................... 41 
10.5 Nahrání projektu ......................................................................................................... 41 

11 Testování a statistika úspěšností rozpoznávání povelů ................................................. 42 
11.1 Integrovaný mikrofon v PC ......................................................................................... 43 
11.2 Integrovány mikrofon v PC (s rušením) ...................................................................... 44 
11.3 Bezdrátový mikrofon (bez rušení) .............................................................................. 45 
11.4 Bezdrátový mikrofon (s rušením) ............................................................................... 46 

12 Závěr .................................................................................................................................. 48 
13 Seznam tabulek ................................................................................................................. 50 
14 Seznam obrázků ............................................................................................................... 50 
15 Seznam grafů .................................................................................................................... 51 
16 Použitá literatura .............................................................................................................. 52 



1 
 

1 Úvod 

Lidský hlas již nějakou dobu není prostředkem jen pro komunikaci mezi lidmi, ale postupně 
začíná pronikat také do jiných oblastí lidské činnosti. Např.: lingvisté zkoumají jazykové oblasti 
hlasu, muzikologové se zaměřují na hudební kvalitu hlasu, s hlasem také pracují logopedi 
a psychologové, i kriminalisté využívají metody identifikace zločince podle hlasu. Tyto všechny 
obory využili metod založených na matematice, fyzice, statistice, informatice, kybernetice atd. 
V současné době se mnoho firem snaží využít hlas pro ovládání nejrůznějších elektronických za 
řízení, převádět mluvený text na psaný atd. Takovéto využití hlasu má uživateli usnadnit 
ovládání za řízení. Lidský hlas je z matematického a fyzikálního hlediska velmi složitý 
signál, který při vyslovení stejného slova jedním mluvčím v různém časovém období není 
stejný. Záleží na pocitech, náladě a dalších okolnostech mluvčího. Rozpoznáním řeči se 
můžeme zabývat z mnoha hledisek, jako je, rozpoznávání jednotlivých slov, slovních 
spojení, celých vet, rozpoznání mluvčího atd. Tato práce je zaměřena na využití rozpoznání 
jednotlivých izolovaných slov pro ovládání jednoduchých zařízení, jako je například ovládání 
světla. 
V současnosti se svět neustále zrychluje a vše se vyvíjí kupředu. Zejména technologie, které 
zasahují stále častěji a razantněji do našeho života. Nejčastěji se lidé setkávají 
v telekomunikaci, výpočetní technice či automobilů. Vývoj technologií se zákonitě projevil také 
ve stavebním průmyslu. Kamkoliv se člověk podívá, tak se vše digitalizuje. Tento jev se 
samozřejmě týká také i bydlení. Lidé jsou stále náročnější a chtějí se obklopovat nejrůznějšími 
technologiemi. Kde jinde tráví nejvíce svého času? Doma! Proto na trhu vzniká poptávka 
po tzv. inteligentních domech. Co si pod tímto pojmem však představit? Někdo si pod tím 
představí dům, ve kterém je základní řízení světel a pohonů, radiátorů a chytré ovládání 
televize. Toto vše je možné díky tzv. „centrálnímu systému“, který je založen na počítači. 
Naopak pro někoho je tento pojem komplexní systém, který je založen na desítkách let 
vyvíjeném průmyslové výpočetní technice. Který dokáže zvládnout zabezpečovací 
systém, kamerový systém, regulace teploty v nemovitosti, přenos obrazu i zvuku, či vzdálenou 
správu. 
Při výběru značky a dodavatele je nutné vzít do úvahy mnoho faktorů. Velmi důležitá je 
tradice, jelikož takové společnosti a výrobci mají kvalitní zázemí, díky čemuž je vysoká 
pravděpodobnost dlouholeté existence. Daná společnost by měla veškeré činnosti provádět 
svými zaměstnanci a nevyužívat žádné outsourcingové společnosti. Dalším faktorem, který je 
nutné vzít do úvahy, je skutečnost, zda zvolený systém nabízí i jiné společnosti na trhu. Toto 
zabezpečí uživatele před případným krachem vybrané firmy. Poté uživatel může využít služby 
jiné společnosti. A v neposlední řadě, je nesmírně důležité, aby došlo k předvedení systému 
v již hotové nemovitosti. Nedoporučuje se, aby se kupující spokojil pouze s ukázkou 
v kanceláři. 
Inteligentní budovy oplývají mnoha funkcemi. Samozřejmě, že inteligentní budova neoplývá 
všemi funkcemi, ale v závislosti na klientových požadavcích pouze vybranými.  
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2 Popis současného stavu způsobů technického provedení 
hlasové komunikace s řídicím systémem 

V současné době pokročilý stav vývoje výpočetní techniky umožňuje lidem posouvat interakce 
mezi strojem a člověkem na úroveň člověku přirozenější. Propojení všech prvků inteligentního 
řešení objektu do jednoho řízeného celku umožňuje jakkoliv nastavit funkci každého vypínače 
stejně, jako umožňuje měnit způsob ovládání. Inteligentní řešení také nevyužívají klasických 
vypínačů, jak jsme zvyklí z běžné elektroinstalace, ale spínačů, kterými jsou ovládány stykače 
apod. Tyto systémy umožňují realizaci tzv. scén nebo režimů, které mohou platit jak pro celý 
objekt najednou, tak pro jeho menší části zvlášť a mohou být nastaveny pro cokoliv. Např. 
režim dovolené, zapínaný v případě delší nepřítomnosti obyvatel domu, bude náhodně rozsvěcet 
světla, manipulovat s žaluziemi, zapínat televizi, zavlažovat trávník apod. tak, aby dům navenek 
evokoval dojem, že obyvatelé nikam neodjeli a přitom bude stále zapnutý bezpečnostní systém. 
Za scénu pak lze považovat i nastavení, které při zamčení vchodových dveří při odchodu 
automaticky zhasne všechna světla a zapne bezpečnostní systém. 

2.1 Hlasové ovládání inteligentní budovy pomocí dálkového ovladače 

s rozpoznáváním řeči a samoučcí se funkci založeném na 

mikrokontroléru 

 Tento systém hlasového ovládání inteligentních budov je založen na použití mikrokontroléru. 
Zpracovávání hlasu by se dalo rozdělit do pěti kategorií: filtrace zvuku, kódovaní řeči, 
rozpoznávání řeči, analýzy hlasových povelu, syntéza řeči.  

2.1.1 Filtrace zvuku 

Filtrací zvukového signálu se rozumí soubor metod a prostředků určených pro odstranění 
nežádoucích a rušivých signálu. Rušivé signály lze ze spektra přenášeného signálu odstranit 
hardwarově pomocí aktivních, pasivních filtrů (hodní a dolní propusti, pásmové 
propusti, pásmové zádrže). Pro odstranění složitých a dynamicky měnících se elementů se pak 
používají speciální softwarové algoritmy. [1] 

2.1.2 kódovaní řeči 

Proces kódování řeči v sobě spojuje několik metod pro úpravu analogového signálu. Může zde 
být zahrnuta A/D konverze signálu, frekvenční analýza, lineární filtrace. Dále zde mohou být 
zahrnuty také metody přípravy signálu pro blok rozpoznávání (parametrizace a pre-processing). 
Hlavním úkolem je však samostatné kódování. K realizaci procesu kódování se používají 
zařízení nazvané jako kodéry. Je možné vybírat z několika druhů kodéru od jednodušších 
pracujících na principu pulzní kódové modulace (PCM) až po složitější pracující na principech 
adaptivních a prediktivních modelů. Kodéry určené přímo pro kódování lidské řeči se pak 
označují speciálně jako vokodéry. [1] 



 

2.1.3 Rozpoznávání řeč

Rozpoznávání řeči neboli automatický p
rozpoznávání řeči jsou citlivé na rozdíly v 
metody jsou řešeny složitými výpo
využívá algoritmu HMM (
(Dynamic Time Warping).

2.1.4 Analýzy hlasových povelu

Účelem analýzy hlasových povel
zde pak systém může vygenerovat odpov
Uživatel je tedy informován 

2.1.5 Syntéza řečí 

Syntéza řeči je umělá tvorba lidské 
nazývají „syntetizátory řeč
psaného běžným jazykem,
Řeč může být tvořena spojováním úsek
databáze mohou obsahovat nap
možného výsledku upřednost
syntetizátory mohou řeč tvoř
řeč.[3] 
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řeči 

či neboli automatický převod mluvené řeči do podoby textové. 
či jsou citlivé na rozdíly v intonaci i výslovnosti jednotlivých mluv

ešeny složitými výpočetními operacemi. Pro počítačové rozpoznání 
MM (Hidden Markov Model). Další využívanou metodou je metoda DTW 

). [1] 

Analýzy hlasových povelu 

elem analýzy hlasových povelů je přiřadit k jednotlivým povelům určitý ak
ůže vygenerovat odpověď uživateli a tak v podstatě zajistit zp

mován jaký důsledek bude mít zadaný příkaz. 

ělá tvorba lidské řeči. Počítačové programy používané k tomuto ú
řeči“. Programy „text na řeč“ (text-to-speech, TTS) produkují 

zykem, existují i programy, které jako vstup využívají fonetickou transkripci. 
řena spojováním úseků nahrané řeči, které jsou uloženy v databázi. Takovéto 

databáze mohou obsahovat např. fóny a difóny nebo celá slova. V prvním p
řednostňována před kvalitou, v druhém je to naopak. N

ř č tvořit simulací charakteristik lidské řeči a vytvářet tak doslova um

Obr. 2. 1 Postup zpracování řeči [7] 

i do podoby textové. Metody 
jednotlivých mluvčí. Tyto 

č čové rozpoznání řeči se 
Další využívanou metodou je metoda DTW 

ům určitý akční zásah. Dále 
ě zajistit zpětnou vazbu. 

ové programy používané k tomuto účelu se 
speech, TTS) produkují řeč z textu 

existují i programy, které jako vstup využívají fonetickou transkripci. 
i, které jsou uloženy v databázi. Takovéto 

. fóny a difóny nebo celá slova. V prvním případě je kvantita 
ed kvalitou, v druhém je to naopak. Některé 

řet tak doslova umělou 
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Celý proces rozpoznávání hlasu začíná převodem zvukové vlny, jenž cestuje ve vzduchu, na 
analogový signál pomocí mikrofonu. Analogový signál z mikrofonu je dále převáděn pomoci 
analogově-digitálního převodníku do digitální podoby vhodné pro zpracování pomocí výpočetní 
techniky. Popisovaný způsob rozpoznávání řeči pro vyhodnocování digitálního signálu používá 
signálový procesor. Mikrokontrolér na svém vstupu dostává číselné údaje a tyto dále 
zpracovává. Velkou výhodou může byt použití mikrokontroléru přizpůsobeného pro hlasové 
rozpoznávání. Takové typy mikrokontroléru se pak označují jako řečové mikrokontroléry. 
Zástupcem této skupiny pak muže byt mikrokontrolér SPCE 061 A což je 16ti bitový MCU se 
speciálně navrženy přerušovacím systémem, nahráváním a přehráváním hlasových záznamu 
a podporou knihovny SACM určené pro správu zpracovávaní řeči. Popisovaný mikrokontrolér 
je vyráběny firmou SUNPLUS. Dalším následujícím funkčním blokem je bluetooth modul, 
který dokáže komunikovat s podřízenými systémy rozmístěnými v místnosti. Předpokladem 
tohoto řešení je to, že každý ovládány spotřebič doplněn o řídící jednotku obsahující bluetooth 
přijímač a na základě povelů z řídící jednotky vykonává velmi jednoduché operace jako je 
zapínaní nebo vypínaní řízených spotřebičů.  
 

 
Obr. 2. 2 Vzhled vyrobeného přípravku [7] 

Na obrázku 2. 2 je fotografie vyrobeného modulu pro rozpoznávání řeči. Z fotografie a popisu 
je patrné, že celý systém je velice jednoduchý. Mezi jeho výhody patří jeho jednoduchost, která 
souvisí s nízkými výrobními náklady a malými rozměry vyrobeného systému. Mezi další 
výhody se může řadit také navržený bezdrátový způsob komunikace mezi hlavní jednotkou 
a periferiemi pomocí bluetooth. V případě použití systému pro hlasové ovládání v již zařízené 
místnosti není nutná úprava stávajících elektroinstalací. Jeho jednoduchost může být také 
nevýhodou. V místnosti může vznikat velké množství rušivých elementů (venkovní 
hluk, spotřebiče v místnosti, zvířata a podobně), které mohou mít podstatný vliv na správné 
rozpoznání povelů uživatele. 
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2.2 Softwarová implementace virtuálního asistenta jako rozhraní pro 

hlasové ovládání inteligentního domu 

Způsob hlasového ovládání inteligentního domu za použití softwarové implementace 
virtuálního asistenta je sofistikovanější a používá moderní technologie. V moderních budovách 
se pro propojení jednotlivých přístrojů a spotřebičů používají různé sběrnicové systémy. 
Společným jmenovatelem všech, je v podstatě nízký počet komunikačních linek. Pro výměnu 
informací mezi řídicím systémem a ovládaným přístrojem stačí, když jsou standardně propojeny 
pouze dvouvodičovým kabelem (kroucený pár). Využívají se například sběrnice Nikobus, EIB 
(s komunikačním protokolem KNX), iNELS nebo systém M-Bus. 
Interakce inteligentního domu s uživatelem již neprobíhá na základě vizuální indikace stavů 
(rozsvěcování LED diod nebo vizualizace na LCD). Uživatel udává systému povely pouze 
pomocí svého hlasu a systém uživateli odpovídá stejným způsobem. V podstatě probíhá mezi 
oběma subjekty reálný dialog. Tento způsob ovládání inteligentního domu je pro člověka 
mnohem přirozenější a může uživateli přinést komfort i zábavu. 
 

 
Obr. 2. 3 Znázornění řešení se softwarovou implementací virtuálního asistenta [8] 

Pro dosažení bohatších interakcí s člověkem byla vyvinuta a do tohoto systému přidána 
technologie virtuálního asistenta. Použití této technologie, vneslo do hlasových dialogových 
systému větší množství afinity1 a lidskosti. Technologie virtuálního asistenta má nejčastěji 
podobu animované postavičky zjevující se na obrazovkách, které mohou být rozmístěny po celé 
inteligentní budově. U jednotlivých postav lze změnit vzhled tak i hlas dle vkusu uživatele. 
Samotný modul pro rozpoznávání hlasu pracuje nezávisle na popisovaném systému a je tvořen 
mikrofonovou sítí umístěnou převážně na stropech v jednotlivých místnostech domu. Signály 
z mikrofonové sítě jsou vedeny na vstup modulu hlasového rozpoznávání, jenž funguje na bázi 

                                                      
1 (z lat. ad-finis, sousední, příbuzný, související) označuje určitou příbuznost, blízkost nebo vzájemný 

vztah 
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MATLABU. Celý tento popisovaný systém znázorněný na obr. 2. 3 se dá tedy pomyslně 
rozdělit do tří kooperujících celků, jimiž jsou: Modul hlasového rozpoznávání, služba 
virtuálního asistenta, sběrnicového systému. 

2.2.1 Modul hlasového rozpoznávání 

Hlasové rozhraní je slibnou technologií pro implementaci univerzálního ovladače sběrnicového 
systému inteligentního domu, protože dokáže ovládat systém pomocí abstraktních různorodých 
příkazů ve formě řeči. Většina konvenčních systému používá pro sběr hlasových povelů 
mikrofony, do kterých se mluví z krátké vzdálenosti nebo chytré telefony vybavené speciálními 
aplikacemi. Neustálé nošení těchto přístrojů u sebe však je pro uživatele poměrně nepohodlné. 
Tato záporná vlastnost je eliminována použitím mikrofonové sítě zabudované ve stropech. 
Mikrofonová sít sestává z většího počtu mikrofonu uspořádaných ve formě mřížky. 
Vyhodnocením časových rozdílů signálů z jednotlivých mikrofonů lze navíc přibližně určit 
polohu mluvící osoby v místnosti. Větší počet mikrofonů také dovoluje rozeznat od sebe více 
hlasových zdrojů. Další výhodou je také dobrá kvalita rozkování hlasových povelů v hlučném 
domácím prostředí. Mikrofonová síť je napojena na 16ti kanálový modul převodníku 
převádějící hlasové povely do digitální podoby zpracovatelné počítačem. K analýze povelů je na 
počítači využit software MATLAB. Zde jsou naprogramovány komplexní filtry sloužící pro 
čištění zvukových stop. Na výstupu filtrů dostáváme čisté hlasové povely, jež jsou dále předány 
enginu hlasového rozpoznávání Julius. Engine2 Výsledky z jádra Julius jsou dále přeloženy do 
podoby strojových příkazů a odeslány službě virtuálního asistenta. 

2.2.2 Služba virtuálního asistenta 

Pro realizaci služby virtuálního asistenta byl použit open-source nástroj MMDAgent. 
Nástrojový balíček MMDAgent má integrováno několik 3D modelů virtuálních asistentů 
využívající vzhled a choreografii ze softwaru MikuMikuDance (velmi populární v Japonsku). 
Změnou 3D modelu si lze přizpůsobit vzhled asistenta podle přání uživatele. 
Choreografie agenta definovaná pomocí skriptu, ve kterém jsou přednastaveny pohyby, práce 
s kamerou, syntéza řeči, rozpoznávání řeči, pohyby rtu. MMDAgent pro příjem hlasových 
polevů používá MALTAB a jádro Julius, kdežto pro odpovědi uživateli spolupracuje se 
syntetizátorem řeči Open JTalk. Na základě rozhovoru agenta a uživatele jsou generovány akční 
zásahy, které jsou ve formě příkazů předávány sběrnicovému systému inteligentního domu. 

2.2.3 Sběrnicový systém 

Domácí spotřebiče a senzory v inteligentním domě jsou připojeny přes sběrnicový systém. 
Každé zařízení je doplněno o API ovladač umožňující uživateli nebo externím prostředkům 
k ovládání těchto zařízení napojených k síti. Sběrnicový systém v sobě sdružuje 
regulátory, vzdálený monitoring a ovládání, systém zabezpečení objektu, systém úspory energie 
a podobně. 

                                                      
2 Engine je počítačový termín, který znamená jádro počítačové hry, databázového stroje nebo programu. 



 

Využívají se například sbě
nebo systém M-Bus.  

 

7 

říklad sběrnice Nikobus, EIB (s komunikačním protokolem KNX), iNELS 

Obr. 2. 4 Schéma zapojení 

 

tokolem KNX), iNELS 
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3 Porovnání sběrnicových systémů  

3.1 EGO-n 

Jedná se o inteligentní systém vhodný pro moderní řešení elektrické instalace. Je to 
centralizovaný uzavřený sběrnicový systém s původem v ČR. Konfigurace tohoto systému je 
možná jak přes PC tak i bez (pomocí tlačítek). Díky své přístupnosti ideální pro byty, domy 
nebo i novostavby. Není však vhodný pro velké rozsáhle stavby díky velké finanční náročnosti 
na projektovou dokumentaci. Na primární sběrnici je možno připojit až 64 zařízení 
(senzory, aktory). Maximální délka primární sběrnice je 700m. Na sekundární sběrnici (max. 
2000m) lze připojit maximálně 8 řídících modulů. [10] 
Využití EGO-n: 

• Detekce pohybu 

• Řízení světel, žaluzií 

• Simulace přítomnosti 

• Vizualizace PDA/PC 

3.2 LONworks 

LONworks (LON = Local Operating Network tj. místní datová síť) je průmyslová komunikační 
sběrnice, která byla vyvinuta v roce 1989 – 1992 americkou firmou Echelon. Sběrnicový systém 
standardizovaný normou EN 14908. Pro komunikaci po sběrnici je využíván protokol LonTalk. 
Jeji účel použití je hlavně v oblastech automatizace, regulace a řízení. Jako přenosové medium 
se používá kroucená dvojlinka, bezdrátové spojení, optické vlákno atd. Topologie komunikační 
sběrnice nemá danou strikturu a může být libovolná. Ty jsou obecně složeny z inteligentních 
zařízení a uzlů, které jsou propojeny jedním či více komunikačními médii a komunikují spolu 
jedním komunikačním protokolem. [10] 
 
Využití LONworks: 

• Řízení výtahů 

• Řízení domácích spotřebičů 

• Bezpečnostní systémy 

• Regulace 

• Bezpečnost 

3.2.1 Výhody a využití 

Díky univerzálnosti a otevřené formě lze síť LonWorks použít v libovolné aplikaci od oblasti 
supermarketů až výrobní továrny, od aut přes železniční dopravu až po letadla, od řízení 
spotřebičů bytů či malých domácností až po mrakodrapy. Stačí použít správné existující 
rozhraní pro komunikaci s uzlem nebo naprogramovat volné I/O piny uzlu sítě na libovolné 
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nově vzniklé rozhraní pro komunikaci s daným zařízením, CPU nebo senzorem. Nadneseně 
řečeno, LonWorks umožňuje přenos dat odkudkoliv, kamkoliv a po čemkoliv. Síti LonWorks se 
přisuzuje dynamický rozmach srovnatelný s Internetem. 
 

3.3 Nikobus 

Nikobus je sběrnicový systém pro automatizaci budov, inteligentní elektroinstalace domů 
a bytů. Přes sběrnici lze připojit na řídící jednotku až 256 senzorů. Programovaní, nevyžaduje 
vždy připojení k PC a proto je velmi jednoduché. S použitím komunikační jednotky PC-LINK, 
která je připojena na sběrnicové vedení, tudíž je přehlednější nastavovat parametry pomocí PC. 
V systému Nikobus se posílají povely zapnout/vypnout. Nejsou zde tedy složité příkazy 
a datové přenosy. Použití systému je velmi rozsáhlé od bytové výstavby až po průmyslové 
stavby. 
Na níže uvedeném obrázku Obr. 3. 1 lze vidět topologii Nikobus. Topologie je libovolná 
instalaci lze tedy dodatečně rozšířit. Pro přenos se používá kroucená dvojlinka nebo stíněný 
kaleb. 
 

 
Obr. 3. 1 Topologie vedení [11] 
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3.4 BACnet 

Pod pojmem BACnet (Building Automation and Control Network) rozumíme standardizovaný 
komunikační protokol pro automatizační a řídicí systémy budov, v němž si zařízení a systémy 
mohou vzájemně vyměňovat informace. Tento komunikační protokol byl vyvinut v roce 1995. 
Společný jazyk BACnet se rozšířil v mnoha aplikacích po celém světě a od 1. 8. 2004 byl 
normalizován jako ČSN EN ISO 16484-5. [10] 

3.5 M-bus sběrnice 

M-bus nebo také Meter bus je průmyslový komunikační protokol určený především pro dálkový 
odpočet hodnot z měřičů. Komunikace probíhá způsobem Master-Slave, přičemž na jedné 
sériové sběrnici může být připojeno až 250 stanic. Délka segmentu může být až 1000 m při 
rychlosti 300 baudů nebo 350 m při maximální rychlosti 9600 baudů. 
Fyzická vrstva (viz Referenční model ISO/OSI) této sběrnice je poněkud atypická. Na 
dvoudrátovém spojení v klidovém stavu vytváří Master napětí 36 V, toto napětí současně 
odpovídá logické 1 při komunikaci směrem od Mastera ke stanicím. Logické 0 vyslané 
Masterem odpovídá napětí 24 V. Tím je umožněno napájení stanic po sběrnici. Zatímco Master 
komunikuje změnou napětí, stanice odpovídají změnou proudu. Účastnická stanice (Slave) musí 
v klidovém stavu odebírat právě 1,5 mA, tento proud zároveň odpovídá logické 1, při vyslání 
logické 0 je proud o 11-20 mA vyšší. 
Po sběrnici probíhá asynchronní sériová 8bitová komunikace, kdy si jednotlivé strany posílají 
ucelené rámce. Adresy stanic mohou být jednobajtové (0-250) nebo je možné použít tzv. 
sekundární adresy (8bajtové) implementované v síťové vrstvě, v takovém případě je primární 
adresa 253. [9] 

3.6 KNX sběrnice 

Jedná se o decentralizovaný sběrnicový systém. Jednotlivé prvky KNX jsou zapojeny do této 
sběrnice a každý z těchto prvků má svou jedinečnou adresu, která slouží pro k jeho identifikaci. 
Pomocí telegramů je zajištěna komunikace mezi jednotlivými prvky po sběrnici tak, že jsou 
přijímány nebo vysílány a obsahují instrukce jak se má který prvek zachovat. V základním 
dělení jsou prvky děleny na senzory a aktory. Každý senzor i aktor obsahuje aplikační 
program, konfigurovatelný pomocí programu ETS 4. Z toho je jasné, že jednoduchou změnou 
aplikačního programu prvků lze docílit požadované vlastnosti. 
Na KNX sběrnici lze napojit i prvky, které nejsou považovány za aktory nebo senzory. Jsou jimi 
například napěťové zdroje, liniové spojky a různá rozhraní. 

3.6.1 Základní charakteristika KNX sběrnice 

• Přenos dat s různou rychlostí 1.2, 2.4, 4.8, 9.6 nebo 32 kb/s, v závislosti na použitém 
komunikačním médiu 
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• Maximální velikost sítě (end-to-end network distance): 1000 m 

• Maximální vzdálenost mezi připojenými zařízeními: 700 m 

• Možnost napájení jednotek po sběrnici 

• Adresace v celé síti až přes 65 tisíc jednotek, až 256 v každé podsíti 

• Datové pakety s volitelnou délkou 14 nebo 248 bajtů 

• Segmentace pro vytváření rámců z větších bloků dat 

• Point-to-point (peer-to-peer) komunikace s možností režimu Multicast a Broadcast 

• Využití různých přenosových standardů na 1. a 2. (Fyzické a Linkové) vrstvě OSI 
modelu (EIB, BatiBus atd.) 

• KNX (Konnex Bus) plně definuje síťovou, transportní a aplikační vrstvu, hierarchii 
adresování, strukturu uzlů a komunikujících zařízení 
 

3.7 Inels a sběrnice CIB 

Hlavní předností sběrnice CIB je jednoduchost instalace. Pro propojování senzorů s akčními 
členy se používá klasicky dvojvodičový kabel. Je nutné si dát pozor na polaritu vodičů. 
Z hlediska topologie je potřeba vyloučit pouze kruhové zapojení s ostatním větvením si sběrnice 
poradí. 
 
Odpadá také zavedení zvláštního kabelu pro napájecí napětí jednotek na sběrnici CIB, jelikož 
napájecí napětí i data jsou vedena společně ve dvou vodičích. 
 
Mezi další výhody sběrnice CIB patří velký dosah a její snadná rozšiřitelnost. Systém založený 
na této sběrnici je modulární a konfigurovatelný. Komunikace probíhá na principu master-slave. 
Na jednu větev je možno připojit až 32 jednotek. Je-li potřeba více větví, než má daná centrální 
jednotka, je možné ji rozšiřovat pomocí externích modulů master obsahující dvě větve CIB. 
Modul master lze umístit až do vzdálenosti 300 metrů od řídící jednotky v případě použití 
metalického kabelu, a na vzdálenost 1,7km pomocí optického kabelu, a to bez snížení rychlosti 
odezvy. Toto rozšíření umožňuje tedy zvýšit počet akčních členů a senzorů. 
Komunikační systém je odolný proti výpadkům a poruchám napájení. Ačkoliv sběrnice má 
nominální napájecí napětí 24 V DC, doporučuje se použít napětí 27 V DC. Díky tomu je možné 
trvalé dobíjení připojených akumulátorů 2 × 12 V, které potom při výpadku sítě zajistí trvalý 
chod centrální jednotky včetně všech jednotek na sběrnici CIB. Samozřejmě nebudou fungovat 
spotřebiče napájené ze sítě 230 V, ale systém je i nadále schopen vykonávat zabezpečovací 
a komunikační funkce. 
  
Odezva systému je do 150 ms i při plném zatížení, tj. osazení maximálního počtu jednotek na 
všech připojených větvích sběrnice CIB. Tato hodnota je hluboko pod 300 ms, tedy pod 
hodnotou, kterou člověk ještě vnímá jako okamžitou reakci. Pro regulaci tepelných procesů je to 
rychlost zbytečná, ale umožňuje systém bez problému využít i v osvětlovacích soustavách. 
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Garantované rychlosti odezvy sběrnice je dosaženo přenosovou rychlostí 19,2 kb/s 
a optimalizovaným přenosovým protokolem. 
  
Pro to, aby byly minimalizovány činnosti spojené se správnou adresací jednotek, má každá 
jednotka svoji vlastní unikátní šestnáctibitovou adresu, vyjádřenou jako čtyři hexadecimální 
číslice uvedené na krytu každé jednotky. Zároveň je tuto adresu možné přečíst v centrální 
jednotce elektronicky. Programátor automaticky načte elektronické adresy všech připojených 
jednotek a vygeneruje z nich tabulku, kterou vyplní elektromontér při jediné obchůzce již 
nainstalovaných jednotek. Programátor se pak již odkazuje na jednotky pouze pod jejich názvy 
podle projektu. 
  
Systém je odolný proti výpadku nebo odpojení jedné i více jednotek. Zároveň má všechny větve 
sběrnice pod neustálou kontrolou, takže je informován o tom, že některá jednotka přestala 
komunikovat. S touto informací může dále nakládat − vyhlásit alarm apod. 
 
V současné době existují dva typy centrálních jednotek pro instalační jednotky Inels s 
dvouvodičovou sběrnicí CIB: 
 

• CU2-01M – parametrizovatelná pomocí programu IDM, určená do rozsahu 192 
jednotek na sběrnici CIB, 

• Tecomat Foxtrot (CP – 10xx) – volně programovatelný modulární PLC ze skupiny 
Tecomat, který se programuje v prostředí Mosaic, kompatibilním s normou IEC 61131-
3, a umožňuje připojit až 288 jednotek na sběrnici CIB a až deset rychlých (<5 ms) 
komfortních I/O jednotek PLC.[12] 
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4 Zpracování řečového signálů 

Zpracování řečového signálů je definováno jako automatické zpracování řeči umožňující 
komunikaci mezi lidmi navzájem nebo mezi strojem a člověkem. Zpracování řeči je pluri-
disciplinární obor, který využívá mnoho poznatků z oblasti humanitních, přírodních 
a technických věd. 
 

• Fiziologie – porozumění funkcí hlasového a sluchového ústrojí, pomoc při tvorbě 
různých modelů 

• Akustika – studuje fyzikální mechanismy tvorby a slyšení řeči. 

• Zpracování signálů – tato oblast zahrnuje modelování, identifikaci, 
parametrizaci, kódování, spektrální analýzu atd. 

• Humanitní vědy – pod tuto oblast spadá fonetika, fonologie, gramatika atd. 
 
Rozpoznávání řeči (speech recognition) má za úkol rozpoznat co bylo řečeno. Rozpoznávání 
můžeme klasifikovat podle náročnosti do těchto kategorii: 
 

• Izolovaná slova – potřebují voice aktivity detektor nebo push-to-talk. Jedná se například 
o ovládání mobilních telefonu hlasem. 

• Spojená slova (omezený slovník) – Rozpoznávání je většinou řízeno sítí nebo 
jednoduchou gramatikou. 

• Plynulá řeč – nejnáročnější způsob rozpoznávání.[4] 

4.1 Nastavení rozpoznávání řeči ve Windows 7 

Na úvod je třeba zdůraznit, Windows nepodporuje českou lokalizaci pro hlasové rozpoznávání. 
Pro funkčnost této práce je třeba mít Windows v anglické lokalizaci. Konfigurace bude tedy 
popsána v anglickém jazyce. 
 
Chceme-li používat funkci rozpoznávání řeči, je nejprve nutné v počítači konfigurovat nástroj 
Rozpoznávání řeči systému Windows. Konfigurace nástroje Rozpoznávání řeči sestává ze tří 
kroků: 

4.1.1 Nastavení mikrofonu 

• Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Control Panel, na položku Ease of Access a na 
položku Speech Recognition. 

• Klikněte na položku Set up microphone. 

• Dále se řídíme podle pokynů na obrazovce. 
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4.1.2 Naučení se mluvit k počítači  

Součástí systému Windows je výukový program řeči, který vás naučí příkazy používané 
s funkcí rozpoznávání řeči. Výukový program trvá přibližně 30 minut. Chcete-li spustit 
výukový program řeči, postupujte podle následujících pokynů: 
 

• Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Control Panel, na položku Ease of Access a na 
položku Speech Recognition. 

• Klikněte na položku Take Speech Tutorial. 

• Dále postupujeme podle pokynů výukového programu. 
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5 Analýza možností provedení hlasového ovládání provozně 
technických funkci v budově 

V této kapitole jsou předloženy tři různé možnosti řešení hlasového ovládání. Asi nejjednodušší 
způsob je zakoupit již hotový systém a pouze ho napojit na řídicí systém budovy. Jako zástupce 
této skupiny byl zvolen modulární systém s názvem VoicePod.  
Další alternativou je zakoupení nebo použití již hotového programu (MyVoice) pro hlasové 
rozpoznávání pro osobní počítač. Taková aplikace již bude mít implementované hlasové 
rozpoznávání a možností vytvořit si vlastní databázi příkazů. Toto řešení však se sebou však 
přináší nutnost naprogramovat rozhraní mezi použitou aplikací a řídicím systémem 
inteligentního domu. Oproti předchozímu řešení by se mělo jednat o levnější, ale pracnější 
variantu předpokládající použití počítače pro účely ovládání domu. 
Třetí a poslední popisovanou možností je vytvoření nové aplikace implementující hlasové 
rozpoznávání (Windows, Google), správu používaných hlasových povelů a rozhraní mezi 
použitým hardwarem (osobní počítač, tablet, chytrý telefon) a inteligentním domem. 
Na konci této kapitoly je uvedeno cenové srovnání všech tří popisovaných možností jak 
realizovat hlasové ovládání technických funkcí v inteligentní budově. 

5.1 VoicePod  

VoicePod je jednoúčelový hlasový modul bezdrátově připojený k řídicímu systému 
inteligentního domu. 
 

                      
 

 

 

Obr. 5. 1 Hlasový modul VoicePod 

VoicePod nepřetržitě poslouchá a rozpoznává širokou škálu hlasových příkazů. Systém také 
nepřetržitě monitoruje prostor a čeká na zadání startovacího příkazů („ Hello VoicePod“), který 
ho aktivuje z režimu hibernace. Po vyslovení aktivační fráze může uživatel vyslovit požadovaný 
příkaz. Startovací frázi lze nahradit stisknutím středového tlačítka přímo na modulu. 
Komunikace s modulem probíhá ve formě dialogu, systém je tedy uživateli schopný odpovídat. 
Takto lze zjistit aktuální nastavení inteligentního domu, venkovního počasí, předpovědi počasí 
na další dny a podobně. Uživatel nemusí dům ovládat pouze pomocí strohých příkazů, ale může 
si vytvořit a nastavit režim dle vlastních potřeb. Po zadání režimu si dům pak dokáže nastavit, 
dle konfigurace požadovaného režimu, teplotu, osvětlení, zabezpečení a podobně. VoicePod je 
schopný ovládat televizi, hudbu, osvětlení, teplotu, zabezpečovací systém a elektronické rolety. 
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Systém také dokáže uživatele upozornit, že například zapomněl zavřít vrata od garáže nebo na 
neobvyklou teplotu v domě. Při ovládání televize je dokonce možné přepínat programy pomocí 
vyslovení jejich názvu (HBO, CBS). VoicePod má zabudován velice citlivý mikrofon, jenž je 
schopný zachytit příkaz i na poměrně velkou vzdálenost. Na pokrytí celého objektu je však 
zapotřebí použít vetší počet modulu.  
 

 
Obr. 5. 2 Schéma rozmístění modulů 

Technické vlastnosti systému: 
- Podpora stovek příkazů (slovník na 300 příkazů, 15 menu) 
- Výška 2,54cm; Délka 13cm; šířka 10,2cm 
- 3,5mm audio vstup a výstup, sériový port pro aktualizaci finware 
- 3 ovládací tlačítka 
- K dispozici v černém a bílém provedení 

5.2 MyVoice 

Program MyVoice byl vyvinut pro hendikepované lidi ve snaze ulehčit jim jejich život v oblasti 
přístupu k informačním technologiím. Pomocí tohoto programu je možné hlasové ovládání 
počítače respektive programů v něm nainstalovaných. Těmito hlasovými povely lze zcela 
nahradit úkony, ke kterým by byli normálně zapotřebí myš a klávesnice. 
Dále je možno diktovat text a to jak písmena, slova tak i celé věty. V případě diktovaní slov  
a slovních spojení je potřeba vzorná výslovnost. Pro tento případ je vytvořen slovník 10 000 
nejčastějších slov. Uživatel si však tento slovník může rozšířit o svá nejčastěji používaná slova  
a fráze. 
Hlasovými povely je možno ovládat aplikace běžící na systému Windows 2000, XP a novější. 
Hlasové ovládání je umožněno všem, kteří jsou schopni dobře vyslovovat české povely  
a zároveň sledovat dění na obrazovce. 
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Program je schopen okamžitě rozpoznávat hlasové povely od libovolné osoby, nevyžaduje 
tedy, aby tato osoba předem cokoliv namluvila. Program je již od dodavatele vybaven několika 
stovkami základních povelů, které jsou rozděleny do skupin, např. povely pro diktování (po 
jednotlivých hláskách), pro ovládání myši, pro textový editor Word, atd. [5] 
 

Pomocí programu MyVoice můžete mimo jiné: 
• Hlasem spouštět libovolné programy, ať jsou umístěny na ploše, v Nabídce Start nebo 

kdekoliv na disku počítače.  
• Hlasem nadiktovat textový dokument (např. v programu Word nebo Poznámkový 

blok), přičemž diktování se provádí po písmenech, případně po celých slovech nebo 
frázích (pokud je má uživatel předem připravené). 

• Hlasem ovládat elektronickou poštu, tj. přijímat i odesílat dopisy. 
• Hlasem ovládat internetový prohlížeč, tj. navštěvovat webové stránky na celém 

světě, pohybovat se po odkazech, vyplňovat formuláře na Webu, listovat 
v elektronickém tisku, atd.  

• Hlasem spouštět a ovládat programy určené pro zábavu i pro vážnou práci, např. 
hry, programy pro kreslení, prohlížeče obrázků a videonahrávek, přehrávače 
hudby, apod.  

• Hlasem řídit televizi i rádio, pokud je v počítači nainstalována karta pro příjem televize 
a rádia.  

• Hlasem vytočit telefonní číslo a vést telefonní hovor, pokud je k počítači připojen 
speciální modem… [5] 
 

Minimální systémové požadavky 
Procesor:  Intel kompatibilní (o frekvenci > 1 GHz pro ovládání náročnějších aplikací) 
Operační paměť:  128 MB a více, pro Windows XP doporučujeme 512 MB 
Místo na disku:  nejméně 10 MB volného místa 
Operační systém:  Windows 2000 nebo Windows XP, Vista, Windows 7 
Zvuková karta:  kvalitní 16 a více bitová (neměla by být integrována na základní desce) 
doporučujeme i-tec USB Stereo HEADSET HS-741, obsahující zvukovou kartu. 
Mikrofon:  vyšší kvality, doporučujeme náhlavní typ USB se sluchátky a mikrofonem ( i-       
tec USB Stereo HEADSET HS-741), krajně nevhodný je naopak tzv. tyčkový typ. [5] 

5.3 Hlasové rozpoznávání v systému Windows 

5.3.1 Historie  

V roce 1993 byl firmou Microsoft najat Xuedong Huang z Carnegie Mellon university jako 
vedoucí týmu pro vývoj komponenty hlasového rozpoznávání. Výzkum společnosti nakonec 
vedl k vývoji prvků Speech API (SAPI). Tato technologie se dnes používá v některých 
produktech společnosti Microsoft (včetně Microsoft Diclation). Byla například zahrnuta 
v produktech office XP, Office 2003, Windows tablet edition a Windows mobile. První plná 
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integrace do systému Windows byla provedena až s příchodem systému Windows Vista v roce 
2006. 
 

5.3.2 Popis funkce  

Rozpoznávání řeči od firmy Microsoft umožňuje uživateli ovládat počítač jednoduchým 
vyřčením hlasového příkazu. Komponenta muže být dále také využita pro diktování textu. 
Popisovaná vlastnost lze aktuálně využít v systémech Windows Vista, Windows 7 a Windows 
8.  
Aplikace je naprogramována tak, že je kompatibilní i s programy u kterých se hlasové ovládání 
nedá využit. Uživatel je tedy schopen ovládat většinu programového vybavení, na svém počítači 
jen pomocí hlasu. Vyslovením příkazu „mousegrid“ lze na obrazovce zobrazit mřížku 
rozdělující monitor na 9 očíslovaných zón. Výběr požadované zóny uživatel provede 
vyslovením daného čísla, která se posléze rozdělí na stejný počet zón. Takto uživatel pokračuje, 
až nakonec určí přesnou lokaci prvku, který chce použít a to vyslovením povelu „left clik“.  

 
Obr. 5. 3 Vzhled aplikace pro rozpoznávání řeči 

V současné době aplikace podporuje několik jazyků a to britskou a americkou 
angličtinu, španělštinu, japonštinu, němčinu, francouzštinu, čínštinu (tradiční i zjednodušenou). 
Podmínkou pro samotné použití aplikace je nutnost mít nainstalovaný systém Windows v dané 
jazykové lokaci. Tato vlastnost muže spolu s faktem, že není doposud podporován český jazyk 
byt pro některé uživatele překážkou. Na druhou stranu poměrně velkou výhodou je, že při koupi 
systému Windows je již tato aplikace součástí systému a není nutné při vývoji programů 
s nutností hlasového ovládání kupovat další moduly. 

5.4 Cenové srovnání jednotlivých variant 

  VoicePod MyVoice Windows SAPI 

Cena 13 103 Kč 6 600 Kč Zdarma 

Tab. 5. 1 Cenové srovnání 
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Dle tabulky Tab. 5. 1 je zřejmé, že realizace pomocí modulového řešení VoicePod  je 
jednoznačně nejnákladnější. Cena uvedená v tabulce Tab. 5. 1. je za jeden modul což znamená, 
že je-li potřeba vybavit tímto systémem vetší budovu či dům bude zapotřebí více těchto modulů 
což má za následek několikanásobné zvýšení pořizovacích nákladů. Je nutno zmínit, že tento 
modulární systém je jednoduchý na instalaci a nejsou s ním spojeny další pracovní úkony, což 
odpovídá jeho ceně. 
Mnohem levnějším řešením je použití programu MyVoice, jehož cena je poloviční oproti 
jednomu modulárnímu zařízení VoicePod. Samozřejmě se náklady zvýší, pokud uživatel 
k samotnému programu požaduje optimalizovaný počítač a základní příslušenství. V tom 
případě se cena pohybuje mezi 15 – 23 000 Kč. Dále také aktualizace programu, která vyjde na 
něco málo přes tisíc korun.  
Jednoznačně nejméně nákladným řešením co se týče financi je Windows SAPI neboť je 
bezplatný a je součásti Windows. Windows SAPI je však jenom komponenta, která dokáže 
převést mluvené slovo na text. Je potřeba vyvinout program, který dokáže zpracovávat 
rozpoznané příkazy porovnávat je s příkazy v databázi, generovat akční zásah a ve formě 
příkazu ho poslat do komunikačního rozhraní inteligentního domu. V podstatě je toto řešení sice 
zdarma, avšak je nutné vyvinout složitou aplikaci, která zabere mnoho času. 
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6 KNX – sběrnicový systém 

KNX sběrnice je průmyslový komunikační systém, který se používá zejména v systémové 
technice budov pro sítˇové spojení zařízení (akčních členů, snímačů, řídicích a regulačních 
zařízení, měřicích a obslužných zařízení). Data, která jsou určena pro vzájemnou komunikaci, se 
ukládají do datového telegramu a pomocí instančních směrnic se digitálně přenášejí. Tyto 
sběrnice je možné realizovat mnoha fyzikálně – technickými způsoby, mezi které patří kroucený 
pár metalických vodičů, KNX.PL což je silový kabel a KNX.RF radiové spojení. Data se dají 
přenášet i optickým kabelem. 
 
Využití KNX je hlavně pro realizaci ovládání a řízení osvětlení, regulaci teploty, pohyb žaluzii 
a podobně. V moderních domech a budovách je k dispozici nespočet snímačů 
(pohybové, světelné, tlakové), akčních členů (spínače, stmívače), řídicích a regulačních přístrojů 
a dalších obslužných zařízení. 
 

 
Obr. 6. 1 Možnosti KNX [13] 

6.1 Princip činnosti systému KNX 

V protikladu k normám na klasickou elektrickou instalaci zde není silové vedení propojující 
řídicí element a silové napájení. Např. spínač osvětlení není přímo propojen s odpovídajícím 
svítidlem. Namísto toho jsou přístroje a elektrické předměty propojeny sběrnicí pracující 
s napětím 28 V. Všechny sběrnicové přístroje lze programovat společným nástrojem, jelikož 
KNX SBĚRNICE (BUS) umožňuje snadnou a velice pružnou instalaci. Umožňuje také snadné 
pozdější změny bez úprav silových okruhů. 
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V základu KNX systém vyžaduje následující komponenty: 

• Napájecí zdroj pro napájení instalace 
• Snímače (tlačítka, termostaty, snímače rychlosti větru atd.), které odesílají příkazy 

formou telegramů 
• Akční členy (spínací relé osvětlení, žaluzií apod.), které přijímají telegramy a zajišťují 

požadované akce 
• SBĚRNICE, která propojuje snímače a akční členy 

 

 
Obr. 6. 2 Aktory a senzory [14] 

6.2 Struktura KNX sběrnice 

Plně decentralizovaný systém, který může komunikovat až mezi 65 536 zařízeními / uzlů 
pomocí 16-ti bitového adresování. K centrální nebo také páteřní linie, což je nejvyšší úroveň, je 
připojeno 15 hlavních linií (Main line) a na každou z nich může být napojeno 15 linií spodní 
úrovně – podsítě. V rámci struktury podúrovně lze připojit až 256 zařízení na jednu linku. 
Zařízení mohou spolu s hlavní linií a části páteřní zahrnuty do jedné skupiny, které se říká zóna 
(oblast) 1 až 15 (area 1 až 15). 
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Obr. 6. 3 Struktura KNX sběrnice [14] 

6.3 Topologie  

Pomocí telegramu je každé zařízení schopné si vyměnit informaci s jiným uživatelem. Každá 
linie obsahuje maximálně 4 liniové segmenty s maximálně 64 účastníky. Jednotlivé segmenty 
potřebují vlastní napájecí zdroj. 

 

6.4 Vedení kabelu 

Vedení sběrnicových kabelů v liniích lze provést v trojím uspořádání. Je to 
stromové, sběrnicové a hvězdicové. Tato uspořádání lze různě kombinovat. 

 
Obr. 6. 4 Sběrnicové uspořádání 
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Obr. 6. 5 Hvězdicové uspořádání 

 

 
Obr. 6. 6 Stromové uspořádání 

Je zapotřebí dodržet některá kritéria, kterými je sběrnice omezena. Mezi napájecím zdrojem 
a zařízením na sběrnici nesmí být délka kabelu větší než 350m. Maximální délka na linii mezi 
dvěma přístroji nesmí přesáhnout 700m a celková délka všech kabelů linie nesmí byt delší než 
1000m. 

6.5 KNX komunikační media 

Nejrozšířenějším KNX přenosovým médiem je kroucený pár, ale KNX využívá také další 
fyzikální komunikační média: 
 

  
Obr. 6. 7 Typy přenosových médií 
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Lze je kombinovat – ze základu nekompatibilní média – přes KNX mediální spojky. [14] 

6.6 Propojení aplikace a komunikační sběrnice KNX 

Propojení mezi počítačem a komunikační sběrnicí bylo realizováno pomocí modulu Siemens 
KNX IP Routeru N146 ( 5WG1 146-1AB01). Popsaný modul má na jedné straně KNX rozhraní 
a na druhé straně konektor pro Ethernet. Při použití tohoto routeru je však nutné komunikovat 
po síti pomocí protokolu UDP. Kvůli automatickému přidělení IP adres byl přidán mezi počítač 
a KNX IP Router ještě modem. 
 

 
 

Obr. 6. 8 Zapojení celé komunikační sítě 

Napojení je tedy po stránce zapojení opravdu jednoduché. Složitější již je softwarové 
přizpůsobení jednotlivých protokolů (KNX a UDP).  Mírná nevýhoda také může být ta 
skutečnost, že použitý modul KNX/IP Routeru používá celkem jednoduchý komunikační 
protokol UDP, u nějž není zaručena spolehlivost přenosu dat. Pro vyvíjenou aplikaci je však 
celé řešení naprosto dostatečné 
 
Rozdíl mezi TCP a UDP protokolem: 
TCP je spojově orientovaný protokol což znamená, že k navázání "end-to-end" komunikace 
potřebuje, aby proběhl mezi klientem a serverem tzv. "handshaking". Poté, co bylo spojení 
navázáno, data mohou být posílána oběma směry. Charakteristické vlastnosti TCP protokolu 
jsou: 

• spolehlivost – TCP používá potvrzování o přijetí, opětovné posílání a překročení 
časového limitu. Pokud se jakákoliv data ztratí po cestě, server si je opětovně vyžádá. U 
TCP nejsou žádná ztracená data, jen pokud několikrát po sobě vyprší časový limit, tak 
je celé spojení ukončeno. 
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• zachování pořadí – Pokud pakety dorazí ve špatném pořadí, TCP vrstva příjemce se 
postará o to, aby se některá data pozdržela a finálně je předala správně seřazená. 

• vyšší režie – TCP protokol potřebuje např. tři pakety pro otevření spojení, umožňuje to 
však zaručit spolehlivost celého spojení. 

UDP je jednodušší protokol založený na odesílání nezávislých zpráv. Charakteristika protokolu: 
• bez záruky – Protokol neumožňuje ověřit, jestli data došla zamýšlenému příjemci. 

Datagram se může po cestě ztratit. UDP nemá žádné potvrzování, přeposílání ani 
časové limity. V případě potřeby musí uvedené problémy řešit vyšší vrstva. 

• nezachovává pořadí – Při odeslání dvou zpráv jednomu příjemci nelze předvídat, 
v jakém pořadí budou doručeny. 

• jednoduchost – Nižší režie než u TCP (není zde řazení, žádné sledování spojení atd.). 
[15] 

 

6.7 Realizace propojení přímo v aplikaci G.H.O.S.T. 

KNX používá pro komunikaci mezi jednotlivými periferiemi vlastní poměrně složitý 
komunikační protokol (popsáno ve zvláštní kapitole). Algoritmus generující kódy posílané po 
sběrnici by byl velmi složitý a celé řešení by bylo poměrně těžkopádné. Vstupní data ve formě 
adres komponent a stavů jednotlivých modulů nejsou úplně statické parametry a lze je měnit 
pomocí aplikace ETS. Byla tedy zvolena jednodušší cesta. 
Použitý způsob má svůj základ v namapování IP adress a UDP zpráv zasílaných po sběrnici při 
každé změně na senzorové části systému. V tomto byla velice nápomocná aplikace WireShark 
verze 1.10.5. 
 

 
Obr. 6. 9 Příklad namapování IP adresy a UDP zprávy  
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Z obrazovky lze vidět, že byl poslán příkaz stisknutí tlačítka. Zpráva je ve formě 
hexadecimálních čísel: 
 
IP adresa:  224.0.23.12 
Obsah zprávy: 06:10:05:30:00:11:29:00:bc:d0:11:1a:09:01:01:00:81 
 
Ve vyvinuté aplikaci byl pouze naprogramován UDP klient, jež je schopný tyto základní zprávy 
v hexadecimálním formátu posílat. Aplikace tak tedy dokáže softwarově emulovat stisknutí 
jakéhokoliv tlačítka (je schopna emulovat jakoukoliv změnu jak v senzorové části systému, tak 
i v části akční). Tímto způsobem bylo možné obejít složité generování zpráv na základě 
proměnlivých zpráv a bylo možné nejjednodušší a v podstatě pro sběrnici nejpřirozenější cestou 
ovládat celý systém. Do aplikace bylo celkem namapováno celkem 31 takovýchto akčních 
zásahů. 
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7 Technické normy pro elektronické systémy bytů a budov 

Technické normy neboli standard je podrobný přepis, který stanoví důležité parametry nebo 
vlastnosti materiálu, výrobku, součástí nebo pracovního postupu. Českých norem tykajících se 
problematikou inteligentních budov je zatím velice málo avšak postupně se další normy 
přejímají podle nástupu nových technologií a zařízení na náš trh.  
 

Normy z oblasti bezpečnosti: 

• ČSN EN 60065:2003 Zvukové, obrazové a podobné elektrotechnické přístroje – 
Požadavky na bezpečnost  

• ČSN EN 61508Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 
elektronických systémů souvisejících s bezpečností  

• ČSN EN 60335 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely  

• ČSN EN 60950 Zařízení informační technologie – Bezpečnost  
 
Normy z oblasti automatizace budov: 

• ČSN EN 50090 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES)  

• ČSN EN 61000 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)  

• ČSN EN 50098 Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů 

• ČSN EN 50173 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy  

• ČSN EN 50174 Informační technika – Instalace kabelových rozvodů [16] 
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8 Návrh vlastního řešení 

Program pro hlasové ovládání inteligentního domu má za úkol zprostředkovat uživateli snadný 
a jednoduchý přístup k řízení svého domu. V podstatě má do jisté míry nahradit centrální 
jednotku systému Syncotm living (QAX913). Tato jednotka je schopna vykonávat nejrůznější 
operace a podávat informace uživateli, mezi které patří např.:  
 

1. Regulace vytápění a chlazení jednotlivých místností pro jednotlivou jednotku nebo 
rodinný domek včetně před regulace teploty topné vody pro dvě skupiny místnosti. 

2. Řízení centrální ventilace 
3. Řízení klimatizačních jednotek  
4. Nezávislé časové programy a provozní režimy pro 12 místností 
5. Sledování dveřních a okenních snímačů, detektory kouře a detektorů úniku vody. 
6. Ovládání osvětlení, rolet a scén pomocí čtyř párů univerzálních tlačítek, časových 

programů a událostí. 
7. Odečítání a shromaždování údajů o spotřebě vody, tepla, elektrické energie a plynu. 
8. A mnoho dalších. 

Vyvinutý program je možné ovládat pomocí standardních periferii počítače (klávesnice, myš) 
a navíc také pomocí hlasových příkazů. Program byl vyvinut v jazyce C# na platformě .NET 
Framework 4.0. Prostředí .NET obecně přináší velice široké možnosti tvorby GUI (grafického 
uživatelského rozhraní), na funkce bohaté a rozsáhlé knihovny a dále také poskytuje možnost 
bezpečného a rychlého vývoje aplikací. Popsané verzi .NET Frameworku jsou předepsány 
určité hardwarové požadavky, jenž musí splňovat PC stanice na níž je vyvinutý program 
spouštěn. 
Aplikace byla nazvána jako G.H.O.S.T – Genial Home Operating System Technology (Chytrá 
technologie operačního systému domu). Zkrácený název aplikace G.H.O.S.T znamená 
v překladu Duch. Vyjadřuje to pomocníka, kterého uživatel nevidí avšak je nedílnou součástí 
domu a je možno s ním komunikovat.  

8.1 Vývojové prostředí 

Aplikace byla vytvořena v prostředí SharpDevelop což je Open source integrované vývojové 
prostředí. Toto prostředí je volně šiřitelné pod licencí GPL a slouží k vývoji aplikací 
v programovacích jazycích. C#, Visual Basic, .NET a Boo na platformě .NET nebo Mono. [6] 
Toto vývojové prostředí se dost podobá Visual Studiu od firmy Microsoft. Velkou výhodou 
tohoto prostředí je možnost doplňování kódů což umožňuje snadnější programování. Další 
výhodou je možnost navrhnout si vzhled vyvíjené aplikace jednoduše pomocí integrovaného 
návrháře. Jelikož je prostředí Open Source je možné jej využít i pro firemní účely aniž by bylo 
zapotřebí kupovat drahé licence. Obsahuje též funkci inteligentních závorek (po označení jedné 
závorky se automaticky zvýrazní její konec). Další standardní vlastností prostředí SharpDevelop 
je barevné zvýrazňování syntaxe. 
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8.2 Hardwarové požadavky 

Podporované operační systémy:  
Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows 
Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista  Service 
Pack 1, Windows XP Service Pack 3 
 
Podporované architektury: x86, x64 
 

Hardwarové požadavky: 
Minimální HW konfigurace: Pentium 1 GHz, 512 MB RAM (nebo lepší) 
Minimální místo na disku: 

x86 – 850 MB 
x64 – 2 GB 

8.3 Vzhled a základní funkce aplikace 

Po spuštění aplikace G.H.O.S.T se uživateli jako první objeví úvodní obrazovka se základním 
menu. V horní části obrazovky je neměnná hlavička se základními informacemi o názvu a tvůrci 
aplikace. Dále zde bylo vloženo tlačítko v podobě ikony s mikrofonem, jež slouží pro vypínání 
a zapínání hlasového rozpoznávání. Vzhled úvodní obrazovky je patrný z Obr. 8.1.  
 

 
Obr. 8. 1 Vzhled úvodní obrazovky 
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Základní menu sestává z šestice tlačítek umožňujících přechod do dalších karet. Každá 
z podnabídek pak přináší uživateli možnost ovládání funkcí inteligentního domu nebo 
samotného programu G.H.O.S.T.  

8.3.1 Vizualizační část 

Karta vizualizace obsahuje plán bytu ovládaného systémem KNX zobrazující stav systému. Do 
každé místnosti byla vložena ikona zobrazující stav osvětlení a stav sjíždění nebo vytahování 
rolet. Indikace o pohybu rolet se vztahuje k místnostem ložnice, kuchyň a obývací pokoj, kde 
jsou tyto prvky použity. Po zadání daného hlasového povelu je aplikace schopná tento příkaz 
vyhodnotit a v této kartě vizualizovat provedené změny. 

 

Obr. 8. 2 Vizualizační karta 

8.3.2 Statistika 

Panel statistik nabízí uživateli otestovat si kvalitu hlasového rozpoznávání. Jsou zde vytvořeny 
dvě základní statistiky. Jedna na přesnost snímání a druhá na rychlost snímání. V každé 
statistice je nutné nejprve vybrat pomocí comboboxu nahoře testovanou frázi a v dolní části 
okna zvolit buď počet opakování, nebo čas trvání statistiky (dle typu vybraného testu). Statistika 
lze uvést do chodu tlačítkem SPUSTIT. 
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Obr. 8. 3 Statistiky rozpoznávání 

8.3.3 Hlasové příkazy 

Tato karta slouží pro kontrolu požadovaných příkazů. Jednotlivé rozpoznané příkazy se vypisují 
do komponenty RichTextBox. Navíc pokud je výraz, nebo fráze rozpoznaná správně vypíše 
do hlavní hlavičky. Každý rozpoznaný příkaz, byl doplněn o informaci sdělující, s jakou 
úspěšností byl povel rozpoznán. 

 
Obr. 8. 4 Karta hlasového rozpoznávání 
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8.3.4 Nastavení 

V nabídce nastavení je možné nastavit si základní chování programu. Respektive chování dvou 
základních komponent a to syntezátoru a hlasového rozpoznávače. U syntézy lze nastavit 
rychlost řeči, hlasitost řeči a frázi jakou bude program uživatele oslovovat. U hlasového 
rozpoznávání si lze zvolit fráze, kterými se má hlasové rozpoznávání zapínat a vypínat. Uložení 
zvoleného nastavení uživatel provede pomocí tlačítka ULOŽIT. 
 

 
Obr. 8. 5 Nastavení 

8.3.5 Nápověda 

Nápověda obsahuje stručný popis jednotlivých karet a jejich funkci. Jsou zde i uvedeny 
jednotlivé povely pro hlasové ovládání, které byli použity. 

8.3.6 Ukončit 

Aplikaci lze ukončit dvěma způsoby jednak hlasovým povelem, nebo kliknutím na tlačítko 
ukončit. 

8.4 Konstrukce aplikace a popis zdrojových kódů. 

Vnitřní funkce aplikace G.H.O.S.T je níže znázorněna v podobě UML schéma. Jak již bylo 
uvedeno v kapitole č. 8 Návrh vlastního řešení (8.3. Vzhled a základní funkce 
aplikace), aplikace byla vyvinuta pomocí objektově orientovaného jazyka C# na platformě 
.NET 4.0. Výsledná aplikace se v prostředí SharpDevelop navrhuje tak, že se nejprve vytvoří 
příslušná grafická část programu (v okně aplikace se rozmístí požadované komponenty, vytvoří 
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se jim požadovaný styl a vlastnosti) a dále se těmto grafickým prvkům přiřadí v textovém 
editoru určité funkce. Z toho důvodu, že vyvinutý program používá větší množství grafických 
prvků, zákonitě také obsahuje poměrně velké množství obslužných metod. Zaznamenání všech 
metod by bylo v jednom UML schématu opravdu hodně nepřehledné. Pro objasnění funkce 
aplikace bude plně postačovat zjednodušené UML schéma se zavedením vyššího stupně 
abstrakce zobrazené na obrázku Obr. 8.6.  

 
 Obr. 8. 6 Zjednodušené ULM schéma programu 

Celkový rozsah grafické části sestává zhruba ze stovky grafických komponent. Textová část, jež 
v sobě implementuje hlavní funkčnost celé aplikace, se rozkládá na zhruba sedmi stech řádcích 
vhodně komentovaného kódu. 
Jak je patrné z vygenerovaného UML schématu, byly v aplikaci stanoveny dvě základné třídy. 
První z nich je třída „MainForm“, která dědí své základní vlastnosti z třídy „Form“. Tato třída 
by se dala označit za hlavní, je v ní totiž většina metod zajišťující funkčnost programu. Druhá 
třída pojmenovaná jako „Hlasove_prikazy“ byla vygenerována pouze za účelem zvýšení 
přehlednosti napsaného programu. 
Po spuštění programu se pomocí metody „MainFormLoad()“ provede počáteční konfigurace 
programu. Důležité metody, jako je tato, byly vloženy do příloh diplomové práce a jsou zde 
k nahlédnutí (tato příloha je neveřejná). V inicializační metodě se nejprve provede import 
nastavení z externího souboru a dojde k nastavení jak hlasového rozpoznávače, tak 
i syntetizátoru. Součástí inicializační metody „MainFormLoad()“ je také blok v schématu 
označený jako Inicializaci Microsoft SAPI. Dochází zde k automatickému výběru použitého 
mikrofonu vytvoření jednoduchého slovníku voleb obsahujícího pouze volbu pro probuzení 
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systému z režimu spánku a spuštění hlasového rozpoznávání. V závěru metody je spuštěno 
asynchronní hlasové rozpoznávání. 
Při rozpoznání probouzecí fráze program automaticky vykonává metodu hlasového 
rozpoznávání pojmenovanou jako „_speech_recognizer_recognized()“. V této metodě je 
zapsán klíčový algoritmus pro hlasové rozpoznávání. Lze zde pracovat s rozpoznanými slovy 
uloženými v poli. Do metody byla zakomponována smyčka typu „foreach“, která má za úkol 
všechna rozpoznaná slova uložit do bufferu. Pro buffer byla vytvořena proměnná typu string. 
Slova jsou do této proměnné ukládána s mezerami ve formě vět. Tento možná trošku neobvyklý 
typ bufferu zde byl použit, z toho důvodu, že pomocí příkazu Contains() lze v následujícím 
kroku ve větách vyhledávat pouze určité fráze. Metoda pro vyhledávání frází je pak realizovaná 
ve vedlejší třídě „Hlasove_prikazy“. Pokud je v bufferu rozpoznána řídicí fráze, dojde ke 
smazání celého bufferu a vykonání akčního zásahu. Výběr typu akčního zásahu je vytvořen 
pomocí příkazu typu switch. Po vybrání a vykonání určitého zásahu program odpoví uživateli 
pomocí syntetizátoru. 
Popisovaný akční zásah je realizován pomocí metody „svetla_zaluzie_zmena_stavu()“. Tato 
metoda je základem pro blok vizualizace. Jejím základem je opět příkaz typu switch. 
Podmínkovým příkazem switch metoda vybírá blok kódu vykonávající příslušné změny jak ve 
vizualizační části, tak i v modelu inteligentní budovy odesláním příslušných příkazů na sběrnici 
KNX prostřednictvím UDP serveru. 
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9 Popis ovládaného výukového modelu 

Výukový modul pro testování aplikací se sběrnicí KNX sestává ze dvou hlavních modulů. Oba 
moduly byly vytvořeny v minulých letech na půdě Vysoké školy Báňské a mají sloužit 
studentům při výuce. Tato kapitola popisuje hlavně samotné moduly, jejich možnosti 
a v neposlední řadě také ty z jejich funkcí, které jsou použity v rámci této diplomové práce. 

9.1 Vzhled modulů 

 

Obr. 9. 1 Vzhled obou modulů výukové sestavy 

První z modulů (panel s aktory) představuje schematické znázornění bytu. Modul má tvar 
krabice ve tvaru kvádru. Uvnitř byly umístěny DIN lišty, na něž jsou umístěny komponenty 
KNX.  Na čelním panelu modulu je vytisknutý plán bytu s rozmístěním místností. 
V jednotlivých místnostech jsou umístěny LED diody představující osvětlení místností 
a žaluzie. V Obývací místnosti jsou pak navíc barevné LED diody představující klimatizační 
jednotky. V části pod bytem je pár doplňkových spínačů a LED diod pro vizualizaci a ovládání 
doplňkových funkcí modelu. 
Druhý modul (panel se senzory) má opět podobný vzhled ve tvarech prvního modulu. Rozdíl je 
ovšem v tom, že má představovat stěnu osazenou tlačítkovými spínači pro ovládání osvětlení 
a rolet, termostaty pro regulaci pokojové teploty a pohybovým čidlem s možností napojení na 
zabezpečovací systém. Jednotlivé senzory jsou umístěny v instalačních krabicích tak, jak by 
byly reálně umístěny ve stěně místnosti. Propojeny jsou pouze pomocí sběrnice KNX. 
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9.2 Komponenty a funkce jednotlivých výukových sestav 

První model obsahuje z větší části hlavně aktory tedy prvky vykonávající určitou činnost na 
základě signálů zaslaných ze senzorů. Mimo aktorů jsou v prvním panelu také zdroje zajišťující 
napájení jednotlivých komponent. 
 

Výrobní číslo Funkce modulu Využití v práci 

MTN649350  Univerzální stmívací akční člen Nevyužit 

MTN649804  Žaluziový akční člen, 4 kanály Žaluzie ve všech místnostech 

MTN649208  Spínací akční člen, 8 kanálů Spínání osvětlení ve všech místnostech 

MTN645129  Akční člen topení Nevyužit 

MTN645094  Akční člen pro Fan Coil Nevyužit 

MTN646991  Řídící jednotka 0-10V, 3-násobná 
Stmívání osvětlení v kuchyni, ložnici na 
toaletě. 

MTN646991  Řídící jednotka 0-10V, 3-násobná 
Stmívání osvětlení v chodbě a obývacím 
pokoji 

MTN670804  Tlačítkové rozhraní 4-násobné Nevyužit 

MTN681799  KNX USB rozhraní Nevyužit 

 
Tab. 9. 1 Přehled použitých komponent a jejich použití v modulu č. 1 

Na druhém modulu jsou umístěny, jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, senzory zajištující 
ovládání celého systému uživatelem. 
 

Výrobní číslo Funkce modulu Využití v práci 

MTN6214-4146  
Tlačítkový panel 4-násobný s 
termostatem 

Nevyužit 

MTN628146  Tlačítkový panel 2-násobný plus Nevyužit 

MTN617419  Tlačítkový panel 4-násobný plus Nevyužit 

MTN628019  Tlačítkový panel 1-násobný plus Nevyužit 

MTN628119  Tlačítkový panel 2-násobný plus Ovládání žaluzií všech místností. 

MTN6212-0319  Tlačítkový panel 2-násobný RTC Nevyužit 

MTN628219  Tlačítkový panel 3-násobný plus 
Ovládání osvětlení v obývacím 
pokoji, chodbě a na toaletě. 

MTN628319  Tlačítkový panel 4-násobný plus 
Ovládání osvětlení v kuchyni, 
předsíni, chodbě a koupelně, 
ložnici a koupelně. 

MTN631719  Pohybový senzor Nevyužit 

Tab. 9. 2 Přehled použitých komponent a jejich použití v modulu č. 2 
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9.3 Použité komponenty a funkce jednotlivých místností 

V této kapitole je podrobně rozebrána každá z místností na výukovém modelu. Jsou rozebrány 
funkce, jež jsou v práci využity a také vypsány komponenty, jež tyto funkce umožňují. 

9.3.1 Kuchyně 

V kuchyni byla umístěna 3 svítidla. Jedno svítidlo (umístěné nad jídelním stolem) je připojeno 
na stmívač a je tedy teoreticky možné ovládat i úroveň svitu osazené žárovky. Dále jsou 
v jednom z oken umístěny ovládané žaluzie.  
Seznam komponent: 

1) MTN649804 (aktor žaluzií) 
2) MTN649208 (aktor spínání světel nad kuchyňskou linkou) 
3) MTN646991 (stmívač svítidla nad stolem) 
4) MTN628319 (tlačítkový spínač) 
5) MTN628119 (tlačítkový spínač žaluzie) 

 

Obr. 9. 2 Rozmístění akčních členů - kuchň 

9.3.2 Obývací pokoj 

V obývacím pokoji byla umístěna rovněž 3 svítidla. Funkce stmívání je přiřazena svítidlu ve 
střední části pokoje a také svítidlu v relaxační zóně. Systémově ovládané žaluzie jsou ve dvou 
oknech místnosti a obě je možné ovládat nezávisle na sobě. 
  
Seznam komponent: 

1) MTN649804 (aktor žaluzií) 
2) MTN649208 (aktor spínání světel u TV) 
3) MTN646991 (stmívání ve středu a v relaxační zóně)  
4) MTN628319 (tlačítkový spínač osvětlení) 
5) MTN628119 (tlačítkový spínač žaluzie) 
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Obr. 9. 3 Rozmístění akčních členů – Obývací pokoj 

9.3.3 Ložnice 

V ložnici bylo umístěno jedno svítidlo s funkcí stmívání a okno bylo doplněno o žaluzie. 
 Seznam komponent: 

1) MTN649804 (aktor žaluzií) 
2) MTN646991 (stmívání ve středu a v relaxační zóně) 
3) MTN628319 (tlačítkový spínač)  

 
Obr. 9. 4 Rozmístění akčních členů - ložnice 

9.3.4 Chodba předsíň a koupelna 

V těchto třech místnostech bylo dohromady použito 5 svítidel.  Funkcí stmívání byly vybaveny 
2 z nich a to svítidlo na toaletě a v chodbě (v její první části blíže u vstupu) 
Seznam komponent: 

1) MTN649208 (aktor spínání světel) 
2) MTN646991 (stmívání světel na toaletě a na chodbě) 
3) MTN628319 (tlačítkový spínač osvětlení) 

 
Obr. 9. 5 Rozmístění akčních členů – sociální zařízení 
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10 Programování komponent KNX v softwaru ETS 

Software ETS slouží pro nastavení komunikace mezi jednotlivými prvky sběrnicového systému 
KNX. Bez použití tohoto softwaru není možné vzájemné vazby mezi prvky nastavit a vytvořit 
tak námi požadované funkce jednotlivých modulů. 
Pro realizaci tohoto projektu byly využity tyto komponenty: 
 

• MTN649804   Žaluziový akční člen, 4 kanály 

• MTN649208 Spínací akční člen, 8 kanálů 

• MTN646991 Řídicí jednotka 0-10V, 3-násobná 

• MTN646991 Řídicí jednotka 0-10V, 3-násobná  

• MTN628119  Tlačítkový panel 3-násobný plus 

• MTN628219  Tlačítkový panel 4-násobný plus 

• MTN628319  Tlačítkový panel 2-násobný plus 

10.1 Vytvoření nového projektu 

Po spuštění ETS4 se zobrazí hlavní náhled a v hlavní nestrojové liště, která je 
vodorovně, klikneme na „projekty“ a dále na „nový“. 
 

 
Obr. 10. 1 Nástrojová lišta KNX 

Otevře se dialog, ve kterém definujeme vlastnosti nového projektu, který právě vytváříme. 
Nejprve vytvoříme název projektu, poté vybereme KNX medium, které budeme používat. Na 
výběr máme kroucený pár, Power Line (PL), ethernet. Kromě toho vybereme styl skupinových 
adres a stiskneme „OK“. Vytvořeny projekt se zobrazí v seznamu a dvojklikem myší jej 
otevřeme. Projekt se automaticky otevře na pracovní ploše ETS4, kde nalezneme úplnou sadu 
nástrojů potřebných pro vytváření a nastavování našich projektů. 
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Obr. 10. 2 Založení nového projektu 

10.2 Vytvoření struktury budovy a vložení přístrojů 

Projekt v ETS 4 definuje KNX přístroje, které mají být instalovány a mezi nimiž má byt 
zajištěno spojení. ETS4 poskytuje možnost vytvářet strukturu budovy. Pro vytvoření například 
osvětlení v malém rodinném domě vytvoříme strukturu pro tento dům. Klikneme na tlačítko 
„vložit budovy“ a vložíme hlavní budovu. Poté vložíme jednotlivé patra budovy a to tak, že 
kliknutím označíme již vytvořenou hlavní budovu „dum“ a klikneme na „vložit časti budovy“  
 

 
Obr. 10. 3 Vytvoření části budovy 

Obdobným způsobem pokračujeme se vkládáním jednotlivých pokojů v jednotlivých podlažích. 
Označením daného podlaží a kliknutím na „vložit místnosti“. V dialogovém oknu vkládáme 
místnosti dle potřeb. Místnosti můžeme vložit hned několik najednou kliknutím v témže 
dialogovém okně na tlačítko plus. Na konec vložíme rozvaděč a struktura domu je hotová. 
 
Dalším bodem je vložení přístrojů KNX, které budeme potřebovat pro zajištění činnosti jako je 
řízení osvětlení a podobně. V panelu „Katalogy“ máme k dispozici, které můžeme importovat. 
Vybereme vhodné akční členy a senzory. Jednoduchým přetažením myší vložíme námi vybraný 
přístroj do dané místnosti. Obdobně postupujeme s výběrem senzoru tedy tlačítkového spínače. 
Nesmíme zapomenout na napájecí zdroj, který se vkládá do rozvaděče. 
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10.3 Vytvoření vazeb mezi KNX přístroji 

Dalším potřebným krokem je vytvoření propojení mezi různými přístroji vloženými v předchozí 
části. Tato propojení budou obsluhována skupinovými adresami, které umožňují všem 
zařízením na sběrnici spolu komunikovat. Pro vytvoření skupinových adres klikneme na 
pracovní prostor/otevřít nový panel/skupinová adresa. Dále klikneme na „vytvořit hlavní 
adresy“ a podle potřeby vytvoříme. Skupinové adresy nemají závaznou strukturu, můžeme tak 
použít centrální funkce jako hlavní skupinu. V hlavní skupině daného podlaží vložíme střední 
skupiny prostřednictvím kliknutí na „vytvořit střední skupiny“. 

10.4 Nastavení parametrů přístrojů 

Přístroje mají své výchozí nastavení, takže je třeba představit parametry přístrojů, tak jak 
potřebujeme. Nastavení tlačítkových spínačů, které jsou v této práci použity, provedeme pomocí 
nastavení parametrů. Nachází se tam kompletní nastavení daného přístroje. Nastavení se provádí 
vhodným výběrem jednotlivých parametrů podle potřeby. 
Například u 8- tlačítkového (4- násobný) snímače zvolíme 4-gang. Dále je možno nastavit 
parametr „Operating LED“, jestliže zvolíme „switched on“ zajistíme tak trvalé svícení 
indikační led na panelu. 

10.5 Nahrání projektu 

Po nastavení všech přístrojů, můžeme nahrát konfiguraci do aktuálních KNX přístrojů. Proces 
nahrávání aplikačních programů do pamětí jednotlivých KNX komponent provedeme pomocí 
ETS 4, kde je potřeba označit ty přístroje, které chceme nahrát. V programu ETS v horní 
lište, klikneme na menu „nahrávání“. Máme možnost vybrat z několika odlišných funkcí. 
Pokud chceme například nahrát pouze fyzickou adresu, zvolíme „nahrát individuální adresu“. 

Chceme-li nahrát úplnou konfiguraci včetně fyzické adresy, použijeme volbu „nahrát vše“. 
Průběh nahrávání můžeme sledovat dvěma způsoby a to buď v záložce „průběh 

nahrávání“, která je v liště vpravo nebo na stavovém pruhu. Druhá možnost je vhodnější pokud 
chceme v průběhu nahrávání dále pracovat. Po ukončení nahrávání je možno zjistit stav 
naprogramování přístroje podle změn v hlavním okně. 
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11 Testování a statistika úspěšností rozpoznávání povelů 

Testování je součástí vytvořené aplikace. Na obrázku Obr. 11. 1 je uveden příklad testování, 
kde můžeme vidět nastavení počtu opakování a výběr testovaného povelu. Po ukončení testu se 
zobrazí oznamovací okno, s informacemi o daném testu. Ačkoli je počet dobře rozpoznaných 
povelu sto ze sta průměrná úspěšnost rozpoznávání je pouze 94,61%. To proto, že počet 
rozpoznaných slov je reálná hodnota, kdežto průměrná úspěšnost rozpoznávání představuje 
programově odhadnutou spolehlivost rozpoznávání. Velký vliv na průměrnou úspěšnost 
rozpoznávání má především hluk z okolního prostředí, který ovlivňuje samotné rozpoznávání. 
 

 
Obr. 11. 1 Testovací aplikace 

 
Pro testování tohoto systému se zúčastnilo 10 osob různého pohlaví a věku. Jak muži, tak ženy 
ve věkovém rozmezí 22 – 50 let (viz Tabulka 11. 1). K testování byl použit integrovaný 
mikrofon, který je součásti PC tak i bezdrátový mikrofon (Logitech Wireless Headset H600). 
Každý mluvčí testoval libovolný hlasový příkaz a to hned několikrát.  
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Mluvčí Pohlaví Věk 

1 Muž 25 
2 Muž 24 
3 Žena 25 
4 Žena 22 
5 Muž 50 
6 Muž 45 
7 Žena 42 
8 Žena 46 
9 Muž 29 

10 Žena 28 

Tab. 11. 1 Nezávislí řečníci 

Testování náhodně vybraných slov daným řečníkem, je provedeno pětkrát, přičemž u každého 
testu byly měněny podmínky testování. Úspěšnost rozpoznání jednotlivých povelů 
v jednotlivých testech je uvedena v grafech.  

11.1 Integrovaný mikrofon v PC 

Každý z deseti řečníků testoval daný povel, v prvním případě (lights on) 100 krát. Aby bylo 
možno porovnat výsledky jednotlivých řečníku testování proběhlo u všech na stejném povelu. 
Výsledkem je průměrná procentuální úspěšnost testovaného povelu a reálná úspěšnost 
rozpoznání daného povelu. Výsledky uvedeny v grafu 11. 1. 

 
Graf: 11. 1 Výsledky úspěšnosti rozpoznávání povelů test 1. 
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Z grafu je patrné, že reálná úspěšnost hlasových povelů je u tří z deseti 100% a u zbývajících 
sedmi 99%. To znamená, že v druhém případě ze 100 vyslovených povelů jich bylo 99 správně.  
 
Obdobně bylo provedeno další testování avšak s určitou vzdáleností od PC, přibližně 3 m. 
Vlastnosti úspěšnosti rozpoznávání hlasových povelů se odvíjí právě od vzdálenosti řečníka od 
mikrofonu. Čím je řečník dále od mikrofonu, schopnost rozpoznání povelů se může zhoršovat 
v důsledku špatné citlivosti mikrofonu. Testování bylo provedeno opět všemi řečníky na 
stejném hlasovém povelu v tomto případě povelu „livingroom Tv“. Výsledky testu jsou 
uvedeny v grafu 11. 2 

 
Graf: 11. 2 Výsledky úspěšnosti rozpoznávání povelů test 2. 

 
Jak je z grafu 11. 2 patrné reálná úspěšnost rozpoznání je i v tomto případě testování vysoká. 
Mírně horších výsledku dosáhli řečníci dříve narození, což může být dáno nedokonalou 
výslovností anglického jazyka. Také programově odhadnutá spolehlivost rozpoznávání je nižší 
a to proto, že se projeví okolní šum a mikrofon nezachytí daný povel v plném hlasovém 
rozsahu. 

11.2 Integrovány mikrofon v PC (s rušením) 

Protože je pravděpodobné, že nikdy nebude v objektu, kde bude tento systém nainstalován 
absolutní ticho, proběhlo testování i s rušením to znamená puštěné rádio a Tv. Schopnost 
rozpoznávání hlasových povelů je uvedena v grafu 11. 3. 
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Graf: 11. 3 Výsledky úspěšnosti rozpoznávání povelů test 3. 

V tomto testu se projevila hlavně programově odhadnutá spolehlivost rozpoznávání, která je 
významně nižší a to hlavně kvůli okolnímu rušení, které bylo pro tento test použito (puštěné 
rádio a Tv). Nemělo to však velký vliv na reálné rozpoznání hlasového povelu. 

11.3 Bezdrátový mikrofon (bez rušení) 

Testování proběhlo také za použití bezdrátového mikrofonu. Toto řešení má výhody, které 
integrovaný mikrofon v PC nemá. Hlavní výhodou je, že nejsme limitování pohybem po bytě, 
domě a podobně. S použitím vhodného bezdrátového mikrofonu se lze volně pohybovat 
a ovládat provozně technické funkce (osvětlení, žaluzie). Jediné omezení dává dosah vybraného 
bezdrátového mikrofonu. Testování proběhlo opět všemi řečníky na zvoleném hlasovém povelu 
„shower“. Výsledky uvedeny v grafu 11. 4. 
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Graf: 11. 4 Výsledky úspěšnosti rozpoznávání povelů test 4. 

S použitím přenosného mikrofonu jsou výsledky reálného rozpoznání téměř stoprocentní. Může 
to byt způsobeno více faktory. Jedním z hlavních je použití kvalitního mikrofonu a také to, že 
zařízení má uživatel téměř přímo u úst. Nižší procento u programově odhadnuté spolehlivosti 
může být dáno opět nedokonalou výslovností některých řečníků. 

11.4 Bezdrátový mikrofon (s rušením) 

Jelikož se bude uživatel volně pohybovat po objektu je pravděpodobné, že dojde 
k rušení, například puštěné Tv nebo mluvením dalších obyvatel domu. Výhoda bezdrátového 
mikrofonu je v tom, že jej bude mít uživatel téměř u úst, čímž odpadá většina rušivých 
elementů, protože mikrofon zachytí hlasový povel řečníka z bezprostřední blízkosti. 
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Graf: 11. 5 Výsledky úspěšnosti rozpoznávání povelů test 5. 

I v tomto případě je reálná úspěšnost hlasového rozpoznání povelů velmi vysoká a to i přes 
to, že testování proběhlo s rušením. To je dáno zejména použitím kvalitního mikrofonu a tím, že 
řečník, dává povely mikrofonu s malé vzdálenosti. 
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12 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vyvinout, realizovat a otestovat hlasové ovládání provozně 
technických funkcí v inteligentní budově. Výsledná realizace byla po domluvě s vedoucím 
práce provedena na školním modelu inteligentního bytu. Tento model dokáže simulovat 
ovládání osvětlení, žaluzií a vzduchotechniky. Mým úkolem bylo tento model rozšířit. Zadání 
v sobě spojovalo vyhledání všech dostupných možných řešení, jak lze v součastné době ovládat 
hlasem tyto funkce. Dalším úkolem bylo navrhnout napojení systému hlasového rozpoznávání 
na KNX sběrnici a školní model inteligentního domu. 
Začal jsem tím, že jsem provedl rozbor dostupných a použitelných systémů pro hlasové 
rozpoznávání. Vytvořil jsem si soubor kriterií, pomocí nichž jsem si vybral pouze jedno. 
Hlavním kritériem pro výběr byla cena výsledného řešení. Vybrané řešení pomocí Microsoft 
SAPI modulu je sice v anglické lokaci systému Windows zdarma, avšak bylo nutné vytvořit 
poměrně složitou aplikaci pro spoluprácí se sběrnicovým systémem KNX na jedné straně 
a uživatelem na straně druhé.  
Vývojem aplikace pro hlasové rozpoznávání jsem v podstatě začal řešit praktickou stránku této 
práce. Do aplikace jsem se rozhodnul nad rámec zadání implementovat také syntézu řeči, takže 
výsledná aplikace není schopna pouze poslouchat příkazy, ale dokáže uživateli odpovídat. Pro 
testování funkčnosti celé práce byla aplikace rozšířená o modul statistik. Pro vyšší uživatelský 
komfort, byla přidána také nabídka nastavení, pomocí níž je možné upravit základní vlastnosti 
modulu syntézy a modulu hlasového rozpoznávání. 
Dalším krokem při vypracování bylo oživení a naprogramování školního modelu. Pro 
naprogramování jsem použil software ETS 4. Z toho důvodu, že jsem potřeboval 
nakonfigurovat více než 3 moduly KNX, bylo nutné získat licenci. K získání licence jsem musel 
podstoupit online školení KNX eCampus. Díky školení jsem snáze pochopil systém práce 
v ETS 4. Jelikož bylo hlavním cílem této diplomové práce vytvořit rozhraní hlasového ovládání 
a vyřešit napojení tohoto rozhraní na sběrnici KNX, nepoužil jsem všechny funkce, které model 
nabízí. Funkčnost práce jsem demonstroval na ovládání osvětlení a žaluzií. Po úspěšném 
naprogramování modelu jsem se soustředil na komunikaci mezi tímto modelem a vytvořenou 
aplikací. 
Pro vytvoření komunikace mezi KNX sítí a osobním počítačem bylo možné použít vice 
komunikačních rozhraní. Můj výběr vycházel z toho, že mi byl vedoucím práce poskytnut 
KNX/IP router. Výhoda tohoto řešení, oproti použití USB sběrnice, jež je součástí modelu je 
ta, že by bylo teoreticky možné zapojit mezi KNX/IP router a počítač ještě WiFi router 
a komunikovat s celou sítí bezdrátově. Jelikož, jsem měl k dispozici modem, bezdrátový přenos 
jsem netestoval a komunikace probíhala pomocí linky ethernet. Do aplikace jsem 
doprogramoval UDP klienta a do školního modelu zakomponoval již zmíněný KNX/IP router. 
K získání komunikačních adres, portů a přenášených zpráv jsem použil program WireShark. 
Nejsložitější části pro mě byla zejména tvorba samotné aplikace pro hlasové rozpoznávání 
a realizace její komunikace se sběrnicí KNX. Řešení vyžadovalo použití poměrně speciálních 
metod a programových komponent, které jsem musel nastudovat. Nesnadným úkolem pro mě 
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bylo také vytvoření již zmíněného komunikačního rozhraní mezi aplikací a KNX sítí. O této 
problematice je totiž k dispozici velmi málo informací, tudíž jsem jen nepoužil cizí řešení, ale 
vymyslel a vytvořil své vlastní.  
Mnou navrhnuté a realizované řešení funguje dle všech zadaných požadavků. Jeho nespornou 
výhodou jsou nulové pořizovací náklady, za předpokladu, že uživatel používá systém Windows 
Vista (nebo vyšší verzi) v anglické lokaci. Jak je patrné z mnou provedeného testování, hlasové 
rozpoznávání funguje velmi spolehlivě. Do testování jsem zapojil 10 lidí, každý z nich provedl 
5 tesů a vyslovil na 100 povelů v každém z nich. Průměrná úspěšnost reálného hlasového 
rozpoznání ze všech testů je přibližně 98,78% (je nutno zdůraznit, že u některých testů jsem 
schválně používal i cizí rušení nebo větší vzdálenost od mikrofonu). K menším chybám občas 
dochází, když je aplikace v klidovém režimu (čeká na aktivační frázi) a v místnosti probíhá 
rozhovor v českém jazyce. Tento problém jsem se snažil odstranit tím, že jsem do programu 
přidal omezující podmínku, která propustí spouštěcí frázi pokud si je aplikace její správností 
jistá alespoň na 90%. I přesto se však občas stane, že program rozpozná česky mluvené slovo 
jako spouštěcí fázi.  
Jako možné vylepšení této práce při jejím reálném použití, bych doporučil jako vstupní zařízení 
použít mikrofonovou síť pokrývající celou plochu objektu. 
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