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Abstrakt 

Zaměření, této diplomová práce, je realizace a návrh aplikace pro hlasové ovládání pro-

vozně technických funkcí v inteligentní budově s asistivní péčí o seniory s určitým (vybraným) 

sběrnicovým systémem. Tato diplomová práce a její realizace je rozdělena na čtyři hlavní části. 

Tyto části jsou: naprogramování a oživení dodaného výukového panelu, realizace komunikace 

mezi programem pro hlasové ovládání a výukovým panelem, naprogramování programu (apli-

kace) pro hlasové ovládání provozně technických funkcí v inteligentní budově a provedení sta-

tistického šetření rozpoznání hlasových příkazů vyvinutého programu. Tento program pro hla-

sové ovládání (rozpoznání hlasových příkazů) bude napsán v programu Matlab. Propojení mezi 

jednotlivými KNX produkty (senzory, aktory) bude realizováno pomocí sběrnicového systému 

KNX/EIB. Propojení mezi osobním počítačem a sběrnicovým systémem bude realizováno po-

mocí KNX kabelu (ethernet), UDP serveru a Loxone Miniserveru. Celková komunikace bude 

probíhat takto: program pro hlasové ovládání vytvoří virtuální UDP server, kterým se vyšlou 

správné datagramy do Loxone Miniserveru a ten poté vyšle správný datový tok do výukového 

panelu KNX/EIB sběrnicového sytému. Po vyhotovení praktické části proběhne statistické šet-

ření celkového vytvořeného systému na správnost a úspěšnost hlasového rozpoznávání (ovládá-

ní). 
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Abstract 

Focus of this Diploma thesis is the implementation and design of applications for voice 

control of operating and technical functions in smart building with assistive care for seniors 

with some (selected) bus system. This diploma thesis and execution is divided into four main 

parts. These parts are: programming and starting delivered educational panel, realization of 

communication between the program for voice control and educational panel, programming 

program (application) for voice control of operating and technical functions in intelligent build-

ing and design statistical survey recognizing voice commands developed the program. This 

program for voice control (recognizing voice commands) will be written in Matlab. Connections 

between individual KNX products (sensors, actuators) will be realized with the bus system 

KNX/EIB. Interconnection between personal computer and the bus system will be realized us-

ing KNX cable (ethernet), UDP server and Loxone Miniserver. Total communication will be as 

follows: program for voice control creates a virtual server UDP, which will send the right data-

grams in to Loxone Miniserver, and who then sends the correct data stream into the educational 

panel KNX/EIB bus system. Upon completion of the practical part will be a statistical survey of 

the overall system on the accuracy and success of voice recognition (control). 
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1 Úvod 

V současné době čím dál tím více je trendem zavádění bezdrátové komunikace, hlasové-

ho ovládání do inteligentních budov, chcete-li smart-home. Tento nový trend se netýká pouze 

jedné části obytného průmyslu, ale prochází jeho celým spektrem. Hlavním důvodem zavádění, 

neboli přecházení z klasické drátové technologie na bezdrátovou, jsou finanční aspekty, kdy 

v době krize je snaha snižovat náklady na údržbu, použitý materiál atd. V minulosti bylo na tyto 

technologie pohlíženo s určitým nadhledem, z důvodů horšímu zabezpečení a náchylnostem 

k rušení signálu v rámci bydlení. V posledních letech v této oblasti bezdrátové komunikace, chce-

te-li hlasové komunikace, zaznamenalo toto odvětví výrazný pokrok v zabezpečení a zlepšení její 

spolehlivosti a s tím související potlačení rušení a zavedení metod k jejímu eliminování. Pomocí 

například adaptivních filtrů, lepší technologie přenosu daného signálu(v našem případě záznam 

izolovaného slova) a poté jeho následné softwarové zpracování. 

V této diplomové práci se budu zabývat řešením problematiky hlasové komunikace (hla-

sového ovládání) v inteligentních budovách. Pro tuto problematiku jsou využity tyto periferie: 

notebook se softwarem Matlab, dále LoxoneMiniserver a vybrané ovládací moduly, které jsou 

přímo určeny pro ovládání provozně technických funkcí v inteligentní budově. Pomocí těchto 

periferií je mým hlavním úkolem vytvořit sestavu, která je schopná rozpoznat izolované slovo a 

ovládat určité provozně technické funkce ve smart-home, jako jsou žaluzie, osvětlení, topení atd. 

Tato práce by měla přinést náhled do problematiky,jak už bylo výše řečeno, hlasové komunikace, 

dá se jinak říci bezdrátové komunikace mezi člověkem a strojem a poukázat na její využiti v pra-

xi.  

V diplomové práci je ukázáno (vyřešeno) praktické využití hlasové komunikace za pomocí 

mikrofonu, který je připojen k notebooku se softwarem Matlab. V tomto softwaru byl napsán 

program pro zpracování a rozpoznání izolovaného slova. Dále musela být vyřešena komunikace 

mezi PC (notebook) a sběrnicovým systémem KNX, která byla zajištěna pomocí síťové karty PC 

a LoxoneMiniserveru. LoxoneMiniserver a řídicí systém byl pro realizaci tohoto projektu dodán 

od VŠB-TUO ve formě už realizovaného výukového panelu, který musel být správně zapojen.  
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2 Popis současného stavu způsobů tech-

nického provedení hlasové komunika-

ce s řídicím systémem 

Vysoce pokročilé technologie výpočetní techniky, už v dnešní době, umožňují komunikaci, 

neboli interakci mezi člověkem a strojem na úrovni bližší pro člověka a to třeba pomocí hlasu 

(hlasových povelů), pohybem očí či ruky, nebo určitým gestem. Například v inteligentních budo-

váchje realizováno propojení všech prvků (periferií) inteligentního řešení objektu do řídicího 

systému (celku), což poskytuje nastavení každé periferie, vypínače např., nebo nastavení jeho 

způsobu ovládání. Inteligentní systém nevyužívá klasických periferií, jako jsou klasické vypínače 

z klasických elektroinstalací, ale využívají multifunkčních vypínačů a ovládacích modulů apod. 

Řídicí systémy mají i další vlastnosti nastavení jako jsou takzvané režimy a scény. Tyto režimy a 

scény mohou buď platit pouze pro určité části objektu (inteligentního domu), nebo pro celou bu-

dovu. Dále mohou být nastaveny do určitých režimů jako jsou: prázdný byt , denní a noční režim, 

manipulování se žaluziemi, zavlažování trávníku v určitou hodinu, vypínání a zapínání televize, 

zvyšování a snižování intenzity světla podle velikosti intenzity slunečního světla v místnosti, 

ovládání garážových vrat a tak podobně. Scény se hlavně nastavují z důvodů bezpečnosti majitelů 

objektu a kvůli případnému odcizení majetku, kdy lze třeba nastavit objekt (dům), tak aby se cho-

val, že se vněm nacházejí lidé, a přitom je zapnut alarm. Možností nastavení scén nebo režimů je 

celá řada a vše záleží na požadavcích majitele, co bude přesně vyžadovat po řídicím systému. 

Níže se zabývám určitými metodami jak realizovat hlasovou komunikacimezi člověkem a strojem 

a jak tuto problematiku vyřešit. 
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2.1 Zpracování řeči(akustického signálu) a hlasová 

komunikace  

V této kapitole se budu zabývat vlastnostmi a zpracováním hlasového signálu (izolovaného 

slova) pro ovládání a komunikaci s řídicím systémem, založený na výpočetní technice, což v na-

šem případě může být například PC, microkontroler, nebo signálový procesor.Zpracování řečové-

ho signálu nebo zvuku obecně může být rozděleno do mnoha širokých oblastí zpracování, ať už 

podle aplikací nebo technologie.   [1,5] 

Jak bylo dříve zmíněno zpracování izolovaného slova (akustického signálu) můžeme roz-

dělit do určitých oblastí a ty jsou: 

1) Filtrace řeči: Pod pojmem filtrace se rozumí soubor určitých prostředků a metod, 

které dokážou eliminovat rušivé a nežádoucí akustické signály, jako jsou např. 

šumy (bručení) sítě apod. Rušivé akustické signály můžeme eliminovat pomocí 

dvou přístupů a to buď hardwarově, nebo softwarově. Hardwarová filtrace je reali-

zována pomocí pasivních a aktivních filtrů,což jsou takzvané dolní a horní propus-

ti, pásmové zádrže a propusti.Softwarové filtrace se používají, tam kde nelze filtra-

ci provést HW, především pro odstranění dynamicky měnících a složitých hlaso-

vých elementů.[1,5] 

2) Kódování řeči: Kódováním řeči můžeme rozumět jako komprese informace nese-

né řečovým signálem.Z důvodu lepšího přenosu kanálem s šířkou pásma velice vý-

razně menšího než by byl nutný pro nekomprimovaný signál. Napsáno zjednodu-

šeně, proto tuto problematiku více rozvedeme. Tedy proces kódování řeči v sobě 

zahrnuje několik metod zpracování analogového signálu. Jsou zde zahrnuty napří-

klad tyto metody a to A/D konverze daného signálu, lineární filtrace, frekvenční 

analýza. Dále zde jsou metody přípravy signálu pro rozpoznávání a tyto metody 

jsou parametrizace a pre-procesing. Hlavním posláním nebo úkolem je samostatné 

kódování, které je uskutečněno pomocí zařízení takzvaných kodérů (vokodéry = 

kodéry pro kódování řeči).Typů kodérů je celá řada. Ty nejjednodušší pracují na 

principu PCM (pulzní kódová modulace) a ty složitější pracují na principech pre-

diktivních a adaptivních modelů.   [1,5] 
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3) Syntéza řeči: Je zjednodušeněproces, který vytváří syntetické repliky řečového 

signálu z důvodů přenosu zprávy stroje k osobě za účelem zprostředkování infor-

mace, která je obsažena v této zprávě. Lze tu to problematiku popsat i jinaka to, že 

syntéza akustického signálu je umělé vytvořená tvorba lidské řeči. Programy, které 

řeší tento problém se nazývají syntetizátory akustického signálu(řeči, či izolované-

ho slova). Akustický signál(řeč) může být vytvořen pomocí programu "text na 

řeč"(TTS), který vytváří řeč z textu, anebo pomocí spojovánínahrávek řeči (úseků 

řeči, izolovaných slov)za sebe, které jsou nahrány a uloženy v paměti(databázi). 

Dále existují syntezátory, které vytváří řeč metodou simulací charakteristik lidské 

řeči.[1,5] 

4) Rozpoznávání řeči:Je proces extrakce informace z naší zprávy která je obsažena v 

řečovém signálu z důvodů následného řízení činnosti stroje, která je dána odezvou 

na určité mluvené povely. Metody rozpoznávání řeči jsou velice citlivé na rozdíly 

v intonaci a výslovností určitých mluvčích. Všechny metody pro rozpoznání řeči 

jsou vyřešeny pomocí složitých výpočetních operací a ty jsou HMM (HiddenMar-

kov Model), TD (TimeDomain), MFCC (Mel-frequencycoefficiens), DTW (Dy-

namicTimeWarping).[1,5] 

5) Rozpoznání řečníka: Je to buď proces identifikace, nebo verifikace řečníka neboli 

mluvčího za účelem zabránění přístupu nepovolaným osobám k informacím (mo-

hou to být například osobní záznamy), nebo sítím (například ústředny), nebo nako-

nec fyzickým prostorům.[1,5] 
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Obr.2.1.1 :Blokové schéma zpracování akustického signálu 
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2.1.1 Zpracování akustického signálu v časové oblasti 

Zpracování řečového signálu vychází z metod krátkodobé analýzy, která obsahuje obecný 

popis oblastí času dle vztahu:   [2,3] 

   ∑  ( ( )) (   )        

 

    

 

Qn … krátkodobá charakteristika 

s(k) … vzorek akustického (řečového) signálu získaný pomocí PCM v čase k 

  vyjadřujepříslušnou transformaci funkce  

w(n) … Hammingovo okénko, kterým se vybírají vzorky řečového signálu s(k), 

  nahrazení váhové posloupnosti. 

 

Proměnná, neboli koeficient n je zvolen volbou překrývajících se, nebo na sebe navazují-

cích mikrosegmentů. Hlavním úkolem okénka je, vybrat příslušné vzorky akustického signálu a 

poté jim pak přidělit pří zpracování určitou váhu. Nejčastěji používané okénko je okénko Ham-

mingovo, z tohoto důvodů je zde definováno vztahem:   [2,3] 

 ( )  {
             [

   

   
]                   

                                                             
 

Výsledkem této analýzy signálu v časové oblasti je soubor čísel nebo samotné číslo. Tyto 

čísla nám popisují určité, chcete-li konkrétní mikrosegmenty, které na sebe buď navazují, nebo se 

časově překrývají.   [2,3,5] 
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Ve  zpracování v časové oblasti se dále používají pro zpracování a popis vlastností řečové-

ho signálu tyto parametry:   [2,3] 

 Krátkodobá energie 

 Krátkodobá intenzita 

 Krátkodobá funkce středního počtu průchodu signálu nulou 

 Krátkodobá autokorelační funkce 

 

Na dalších stranách níže se budeme problematikou těchto parametrů podrobněji zabývat. 

Ukážeme si jejich výpočet a k čemu jsou vlastně dobré a proč se vůbec používají. Jak vidíme, 

jsou to parametry, a každý tento parametr má svůj vzorec, který tento parametr definuje.   [2,3] 

 

Krátkodobá energie En určitého vzorku signálu s(k) v časek se zvoleným typem okna w(n) 

lze definovat tímto vztahem:   [2,3] 

   ∑   ( ) (   )  
 

    

       

Hodnoty vypočtené krátkodobé energie Enposkytují informaci o průměrné hodnotě energie 

pro každý mikrosegment s doporučenou velikostí 10 – 20 ms pří frekvenci vzorkování 8 – 10 

kHz. Kvadrát této rovnice nám zvyšuje velkou dynamiku akustického signálu a tím i nepřípust-

nou citlivost na velké úrovňové změny řeči, z tohoto důvodů se více používá krátkodobá intenzi-

ta. Pomocí funkce krátkodobé energie lze rozdělit všechny hlásky určitého slova na neznělé (níz-

ká energie) a znělé (vysoká energie).[2,3] 

 

Krátkodobá intenzita Mn nahrazuje nevýhodu krátkodobé energie Mn a tím pádem eliminu-

je tuto chybu. Je definována tímto vztahem:   [2,3] 

   ∑ | ( )| (   )        

 

    

 

Tyto velice krátkodobé hodnoty intenzity se s velkou výhodou používají k oddělení seg-

mentů řeči a ticha, a také na oddělení znělých a neznělých části mluvy, nebo také pro klasifikáto-

ry slov.   [2] 
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Krátkodobá funkce středního počtu průchodů signálu nulou Znse používá k popisu signá-

lu širokopásmové řeči, neboli širokopásmového akustického signálu. Při jejího vyšetření se vyu-

žívá pravoúhlého okénka s(k)ke zjištění lokálních extrémů (jejich výskytu), pomocí kterých jsme 

schopni zajistit začátek a konec zašuměného slova, přibližné určení formantových kmitočtů, nebo 

základního hlasivkového tónu.   [2,3] 

Tato funkce je definována tímto vztahem: 

   ∑ |     ( )       (   ) | (   )           

 

    

 

Kde sgn[d(n)]={-1|s(k)<0,1|s(k)≥0}.  

 

Krátkodobá autokorelací funkce Rnindikuje pomocí svých maxim periodicitu signálu. Ta-

to funkce je definována tímto vztahem:   [2,3] 

  ( )  ∑  ( ) (   ) (   ) (     )

 

    

         

Tato funkce Rn se používá, jak už bylo dříve řečeno, pro indikaci periodicity signálu. Dále 

funkce Rn potřebuje mít zvolenou délku mikrosegmentu takovou, aby zvolený mikrosegment 

obsahoval minimálně alespoň dvě periody signálu. Délka mikrosegmentu se doporučuje 20 – 40 

ms. Pokud je zpracovávaný signál periodickým signálem s periodou T, poté autokorelací funkce 

nabývá maximálních hodnot pro dané periody m. Zpracování této charakteristika je velice vhodná 

pro stanovení periody základního hlasivkového tónu To.   [2,3] 
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2.1.2 Zpracování akustického signálu ve frekvenční oblasti 

Námi vytvořený akustický signál neboli mluvená řeč, je ve frekvenční oblasti nakompono-

vána ze spektrální obálky, která určuje vlastnosti určitého hlasového aparátu a struktury, která 

určuje buzení. Změny těchto vlastností vytvářejí rozdílné zvuky, což nám mění samozřejmě spek-

trum signálu. Zde se využívá přibližné stacionarity signálu a krátkodobé spektrální analýzy.   

[2,3] 

Krátkodobá Fourierova transformace S(ω,n) využívá spektrální výkonové hustoty (PCM) 

vzorků s(k) akustického (řečového) signálu. Tato transformace je definována vztahem:  [2,3] 

 (   )  ∑  ( ) (   )      [ ( )     ]   ( )

 

    

         

Funkce h(n) je funkcí určitého okénka, která nám vybere určitý úsek signálu pro naše zpra-

cování. Dále operace * zastupuje konvoluci okénka h(k) a vzorkus(k), který je modulován. Jedná 

se o obecně komplexní funkci, která podle určitého zvoleného pohledu na matematický popis a 

její interpretace lze řešit fixací frekvence ω nebo fixací času n, což je základem krátkodobé dis-

krétní Fourierovy transformace (DFT), anebo pásmové filtrace.   [2,3] 

Krátkodobá diskrétní Fourierova transformace (STDFT) uvažuje s diskrétní frekvencí 

nebo diskrétním časem. Spektrální analyzátory řeči (akustického signálu) nebo syntetizéry jsou 

formovány získanými koeficienty. Tyto koeficienty nejsou však vhodné pro klasifikátory řeči 

(akustického signálu). Velmi důležitou věcí je vhodné určení (zvolení) frekvence diskretizace 

S(ω,n) ve frekvenci i čase, tak ať se vyvarujeme chybné superpozici, která je dána nedodržením 

vzorkovacího teorému. Zároveň pracujeme s obrazy S(ω,n), které stále umožňují rekonstrukci 

naší původní posloupnosti s(n).Když fixujeme při užití dolnopropustných oken hodnotu frekven-

ce ω, poté je S(ω,n) výstupem filtru, který obsahuje impulsní funkci h(n).Podle vzorkovacího 

teorému šířky pásma filtru Bw určíme frekvenci vzorkování S(ω,n) na úroveň 2Bw. Dále chcemeli 

pravoúhlé okénko, platí Bw=Fv/N a pro okno HammingBw=2Fv/N, kde máme hodnoty Fv, což je 

frekvence vzorkování a N je počet vzorků v okně.   [2,3] 

Při fixaci času je zapotřebí vyřešit v kolika frekvencích je nutno určovat S(ω,n).Pokud 

chceme zpětnou FT zrekonstruovat náš původní signál, pak je velice vhodné vypočíst S(ω,n) pro 

R=N rovnoměrně rozložených frekvencí. DFT má zvolenou periodu 2π, a proto postačí pouze 

počítat složky transformace pouze na tomto intervalu v souboru frekvenci ωr. Inverzní FT může 
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být zjednodušená pomocí decimací v čase respektive ve frekvenci podle přeskupení vstupní x(n) 

respektive výstupní X(k)posloupnosti.   [2,3,5] 

Pásmová filtrace nám zastupuje pohled na Fourierovu analýzu jako proces nazvaný lineár-

ní filtrace, kde správnou volbou okna realizujeme pásmový filtr nebo soustavu filtrů a tímto 

zkoumáme spektrální vlastnosti akustického signálu na výstupu frekvenčních pásem. Toto je veli-

ce vítaný přístup pro akustické (řečové) klasifikátory. Pomocí vhodného výběru šířky a počtu 

pásem lze detekovat efektivně fonetickou strukturu akustického signálu a využít informace, která 

je obsažena ve vstupních signálech určitých filtrů. Pro určenou frekvenci ωq a úzko-pásmovou 

představu akustického signálu lze tuto problematiku popsat pomocí rovnice: [2,3] 

 (    )        ∑  (   )  ( )             

 

    

 

Kde hq(n) je okno, které má vlastnosti dolní propusti používané na frekvenci ωq, dále 

q=1,.., Q, a Q udává počet pásem. Když si představíme, že hq(n)je zastoupeno impulsní funkcí 

ideální dolní propusti se zlomovou frekvencí ωpq s frekvenční charakteristikou Hq(e
jω

), pak odpo-

vídající filtr s impulsní funkcí má frekvenční průběh Hq
*
(e

jω
). Složením všech pásem filtrů by 

mělo být rovnoměrně pokryté celé pásmo zpracování obzvláště pro nutnost rekonstrukce. Nejlépe 

tady využijeme filtry s konečnou impulsní odezvou (FIR). Dále také ale filtry s lineární fází. [2,3] 

Homomorfní zpracování akustického signálu nám reprezentuje metodu nelineárního zpra-

cování, která je založena na využití zobecněného principu zvaném superpozice. Homomorfní 

metoda filtrace oddělí určité členy konvolutorního součinu, který převádí na součet modifikova-

ných vstupních signálů. Tato metoda je založena na komplexním kepstru, což je námi známá 

zpětná FT logaritmu Fourierova obrazu vstupního signálu. Využívá se pro výpočet DFT a inverz-

ní DFT reálná část kepstra. Výpočet se dá zrychlit pomocí FFT. Když při krátkodobé kepstrální 

analýze akustického signálu získáme fonetické struktury, nebo li znělost, periodu T zákl. tónu, 

formantních frekvencí . Lze jí také využít v homomorfních syntetizérech a u systémů verifikace a 

identifikace.   [2,3,5] 

Lineární prediktivní kódování (LPC) je metoda vycházející z krátkodobé analýzy akustic-

kého signálu. Principem této metody je popis k-tého vzorku signálu s(k) pomocí lineární kombi-

nace Q předchozích vzorků a buzení u(k). Lze určit koeficienty i metodou nejmenších čtverců jen 



 

13 

 

za předpokladu že splníme předpoklad stacionarity signálu na sledovaném intervalu. Z nich pak 

lze identifikovat formantovou strukturu akustického signálu.   [2,3,5] 

Míru zkreslení dvou akustických signálů lze vyhodnotit z porovnání určitých příznaků je-

jich mikrosegmentů. Míra může být střední kvadratická, vzdálenostní, věrohodnostníatd.   [2,3] 

Z úhlu pohledu výpočetní náročnosti je nejvíce výhodná metoda pásmové filtrace spolu 

s FFT algoritmem, kterému stále dominují paměťové nároky pro zpracování, obzvláště na signá-

lových procesorech, DSP.   [2,3] 
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2.1.3 Zpracování akustického signálu v časové-frekvenční oblas-

ti 

Metody zpracování akustického signálu v časové- frekvenční oblasti se užívají pro nalezení 

informace o výskytu frekvence v určitém čase. V současné době pro tuto metodu analýzy akustic-

kého signálu se využívá několika postupů a to Wignerova distribuce, Waveletová transformace a 

v neposlední řadě STFT (krátkodobá Fourierova transformace). Výstupem STFT je krátkodobé 

spektrum, které znázorňuje informace o výskytu frekvence v čase.Pro časovou lokalizaci našeho 

spektra akustického signálu je nutné použití spojitého akustického signálu d(t)a okna w(t), což 

mohou být například Hammingovo okno, Blackmanovo okno atd. Tuto lokalizaci realizujeme 

vynásobením spojitého akustického signálu d(t)a okna w(t). Poloha okna w(t) (v našem případě 

použitéHammingovo okno) se posouvá o konstantu  Tato konstanta se nazývá časový posun. Z 

tohoto poznatku vyplývá celková poloha okna w(t-). Pomocí tohoto poznatku lze získat určité 

spektrum funkcí proměnných a  .Toto spektrum lze vypočíst pomocí vztahu:   [2,3] 

 (   )  ∫  ( ) (   )             

 

  

 

 (   ) ... spektrum dvou proměnných a  

d(t)  … spojitý akustický signál 

   časový posun 

w(t-)  … poloha Hammingova okna posunutá o časový posun  
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Dále pro zpracování akustického signálu d(n), který je diskrétnív čase, není možné použít 

STFT. Proto se využívá DTFT, což je diskrétní Fourierova transformace. Tuto transformaci lze 

vyjádřit ve tvaru:   [2,3] 

 (     )  ∑  ( ) (    )     

 

    

         

   ... konstanta, která ovlivňuje rychlost vzorkování signálu 

   … normovaná f 

w(n)  … Hammingovo okno (zvolené okno)  

 

Dále výpočet STFT spektra prod(n) (diskrétní čas) a diskrétní f(frekvence) je dán:   [2,3] 

 (   )  ∑  ( ) (    )  
          

     

   

 

 (   ) ... periodická f-ce  

d(n)  … posloupnost navzorkovaného akustického signálu 

   ... konstanta, která ovlivňuje rychlost vzorkování signálu 

w(n)  … Hammingovo okno (zvolené okno) 
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2.2 Současné použití hlasového ovládání (komunika-

ce) 

V dnešní době obecně lze zvýraznit čtyři velice významné oblasti rozmachu hlasových 

technologií, což jsou business aplikace,aplikace pro smart-phony, telekomunikace, a ovládání 

řídicích systémů, jako je například inteligentní budova. V moderních telekomunikacích často 

uslyšíme místo voleb stylu „Pro komunikaci v českém jazyce stiskněte tlačítko tři.“Dalšími apli-

kacemi můžou být vytáčení indexů (hesel z mobilu, nebo čísel),nebo dále objednávání z katalogu 

pomocí kódu nebo kódových jmen určitých výrobků v určitých sekcích. Podnikatelskou oblast 

můžeme reprezentovat aplikacemi, jako jsou například zadávání dat pro vyplňování formátu hes-

lem, rozšíření nebo náhrada možností ovládání klávesnicí pomocí hesla, dále přístup k databázím 

společností s například slovním formulováním určitých požadavků na online rezervaci, anebo 

upřesnění parametrů letenky, prověřování, testování a procesní řízení v průmyslové výroby 

v mnoha podobách sledování probíhajících procesů nejen vizuálně, ale také i poslechově. Dále 

jak už bylo výše řečeno veliký rozmach hlasových technologií u řídicích systémů. Tyto systémy 

ovládají takzvané inteligentní objekty, jako jsou domy, sklady, garáže atd. 

 

2.2.1 Hlasové ovládání inteligentní budovy pomocí MC (mikro-

kontroleru) a bluetooth 

V této kapitole budu popisovat celkové řešení hlasového ovládání v inteligentní budově. 

Zde celkový proces rozpoznání hlasu (řeči) začíná vytvoření a převodem akustické vlny na analo-

gový signál pomocí mikrofonu. Poté je analogový signál pomocí A/D převodníku (analogově-

digitální převodník) převeden do digitální formy, která je nejvíce vhodná pro další zpracování. 

Vytvořený digitální signálje přiveden na vstupynejčastěji signálového procesoru, nebo mikrokon-

troléru (přizpůsobeného pro rozpoznání hlasu), kde se provede celkové zpracování hlasu pomocí 

softwaru. V inteligentních budovách se nejčastěji používají takzvané "řečové mikrokontroléry" a 

to například řečové mikrokontroléry SPCE, což jsou, záleží podle řady, několika bytové MCU, 

které obsahují speciálně navržený přerušovací systém, přehrávání a nahrávání akustických signálů 

(záznamů) a v neposlední řadě obsahuje podporu knihovny SACM. Tato knihovna je určena pro 

celkové zpracování akustického signálu. Dále následuje bluetooth modul, což je další z funkčních 
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modulů. Tento modul poskytuje komunikaci a řízení podřízených systémů, které jsou rozmístěny 

v objektu (smart-home). Podmínkou fungování celého řídicího systému je předpoklad, že každá 

ovládaná provozně technická funkce, ať už je to ovládání žaluzií, oken, nebo topení, musí být 

doplněna o řídící jednotku, která obsahuje bluetooth přijímač. Pomocí této jednotky je možné 

ovládání provozně technických funkcí a na základě povelů řídící jednotky jsou vykonány jedno-

duché úkony, jako jsou třeba rozsvícení a zhasnutí světel, nebo ovládání žaluzií (vyrolování, sro-

lování a ovládání lamel).   [6] 

Mezi výhody tohoto systému patři hlavně přiměřená jednoduchost, dále levné pořizovací 

náklady tohoto řídicího systému. Mezi další výhody můžeme podotknout bezdrátové řízení mezi 

periferiemi a řídící jednotkou pomocí bluetooth. Tato výhoda se nejvíce projeví u již plně zaříze-

né budovy, kde nemusíme vyvádět kabeláž, která je spojena s bouráním.   [6] 

V budově mohou vznikat rušení, jako jsou venkovní hluk, hluk spotřebičů, zvířat atd. Toto 

rušení může ovlivnit rozpoznání povelů uživatele.Nevýhodou je napájení přijímacích modulů 

(řídících jednotek) pro bluetooth, které je řešeno pomocí baterie, což znamená, že je nutné po 

určité době vyměnit tyto baterie za nové.   [6] 
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2.2.2 Virtuální asistent pro hlasové ovládání inteligentní budovy 

Tuto problematiku rozdělím do několika části. Tyto části si pojmenuji jako celkový popis 

systému, sběrnicový systém a modul rozpoznání řeči. Nejprve tedy začnu celkovým popisem 

systému a poté budu pokračovat dále na další části, jako jsou například sběrnicový systém atd.   

[7] 

1) Celkový popis systému:Použití virtuálního asistenta pro hlasové ovládání inteli-

gentní budovy je v dnešní době vice sofistikovanější, dále tento asistent pro svou 

implementaci využívá nejmodernějších technologií. Pro propojení, neboli komuni-

kaci, jednotlivých přístrojů se využívají určité sběrnicové systémy. Pro přenos in-

formace z řídící jednotky do řízeného přístroje se využívá dvojvodičového kabelu 

(kroucené dvojlinky, twisted pair). Existuje celá řada sběrnicových systémů, jako 

jsou například EIB, který využívá komunikační protokol KNX, dále tu jsou sběrni-

ce Nikobus, M-bus atd. Samozřejmě, že typů sběrnicových sytému je ještě celá řa-

da. Komunikace mezi inteligentním domem a člověkem není již realizována po-

mocí LED diod nebo LCD displeje (vizualizace), ale pomocí pouze hlasových po-

velů člověka, na které systém reaguje hlasovou odpovědí.Dá se říci, že mezi člově-

kem a systémem probíhá reálný dialog. Tato varianta komunikace je pro člověka 

přirozenější a přináší mu nadstandardní komfort, kdy člověk pro ovládání provozně 

technických funkcí nemusí ani vstát ze židle. Modul pro rozpoznávání hlasu procu-

je zcela nezávisle na popisovaném systému. Tento modul je tvořen mikrofony 

umístěnými především na stropech v každé místnosti v inteligentní budově. Akus-

tické signály zachyceny mikrofony jsou přivedeny na vstup modulu hlasového roz-

poznání,která funguje na bázi Matlabu.   [7] 
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2) Sběrnicový systém: Zajišťuje propojení senzorů, spotřebičů s řídicím systémem. 

Aby šlo ovládat určité spotřebiče musí tyto spotřebiče obsahovat API ovladač , kte-

rý umožňuje uživateli a řídícímu systému ovládat tyto zařízení. Sběrnicový systém 

může obsahovat například systém zabezpečení budovy, systém úspory energie, re-

gulátory atd. Používají se například tyto sběrnicové systémy, jako jsou EIB(KNX),  

Nikobus, M-bus atd.   [7] 

 

3) Modul rozpoznání řeči:Ovládání pomocí hlasu je velice lukrativní technologií, 

protože je schopna ovládat systém pomocí abstraktních hlasových příka-

zů.Veškerávětšina systémů využívá pro sběr akustických povelů mikrofo-

ny,nebosmartphony se speciálními aplikacemi. Do těchto mikrofonu je mluveno z 

krátké vzdálenosti. Toto řešení je bohužel ale pro člověka nepohodlné, z důvodů 

neustálého nošení přístroje u sebe. Tato nevýhoda je řešena pomocí mikrofonové 

sítě. Síť je tvořena mikrofony, které jsou rozmístěny po celé budově a jsou větši-

nou připevněny na strop místnosti. Výhodou této sítě je, především schopnost po-

mocí zpoždění akustické vlny na jednotlivých mikrofonech, určit polohu mluvící 

osoby v místnosti. Další výhodou při použití vice mikrofonu lze rozeznat od sebe 

vice hlasů. Nejhlavnější výhodou této sítě je velice dobrá kvalita rozpoznání hlaso-

vých povelů při výskytu hluku. Mikrofonová síť je připojena na převodník, který 

převádí analogový akustický signál do digitální podoby. Poté je digitální signál ná-

sledně zpracováván počítačem. K analýze akustického signálu je použit software 

jménem Matlab. V tomto SW jsou naprogramovány filtry, které jsou určeny pro 

vyhlazení akustického signálu (odstranění šumu a hluku). Tyto zpracované (vyhla-

zené, vyčištěné) signály jsou poté přivedeny na vstupy rozpoznávacího algoritmu, 

který vyhodnotí hlasový příkaz a dále tento algoritmus vyšle příslušný povel pro 

příslušný spotřebič.   [7] 
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Obr.2.2.2.1: Schéma řešení virtuálního asistenta   [7] 

 

 

 

Obr. 2.2.2.1: Blokové schéma zapojení systému 
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3 Analýza potřeb seniorů na inteligentní 

budovu 

Zde v této kapitole se budeme zabývat potřebami seniorů a lehce hendikepovaných lidí. 

Tyto typy lidí mají společný hendikep a to neschopnost samostatného bydlení. Proto se v dnešní 

době snažíme pomocí nastavení (naprogramování) inteligentních budov této skupině lidí zajistit 

samostatné bydlení. Proto se zde budeme zabývat především hlavně využití takovéto techniky, 

která je schopná (může) prodloužit samostatné bydlení a nezávislost této skupiny osob.Pod touto 

problematikou si lze představit celou řadu určitých situací, kdy vhodná instalace komerčních čidel 

je schopna zabránit určitým nehodám nebo je schopná upozornit na možný problém. Problémy 

mohou být například zdravotní stav seniora či určitá situace, která může nastat v domácnosti. 

Mezi těmito situacemi můžeme konstatovat například otevřený vodovodní kohoutek, otevřené 

okno nebo zapnutý elektrický spotřebič při odchodu z budovy. Eliminace těchto situací je  velice 

jednoduchá, stačí pouze do budovy nainstalovat čidlo tekoucí vody či čidlo hladiny vody napří-

klad v umyvadle, dále instalace čidla detekujícího zapnuty elektrický spotřebič, nebo čidlo detek-

ce otevřených či zavřených vstupních dveří nebo oken. Je také možné použití čidla pro detekci 

směru pohybu dveří a oken aby nedošlo jak k poškození budovy, tak k ohrožení zdravotního sta-

vu seniora. Po vyhodnocení nebezpečné situace, řídicí systém inteligentní budovy reaguje, buď 

pomocí světelné signalizace či zvukovým alarmem. V dnešní moderní době se již od zvukových 

alarmů pomalu upouští a jsou nahrazovány klasickým dialogem mezi obyvatelem a řídicím sys-

témem inteligentní budovy.Způsob varování dialogem má řadu výhod, řídicí systém budovy nám 

může sdělit  pomoci klasického dialogu, kde se nachází problém, například s nevypnutím spotře-

biče a nezavření okna. Světelný alarm je však také důležitý a to z důvodů nedoslýchavosti senio-

rů, proto se stále instalují malé majáčky, které jsou  doprovázeny dialogem vytvořeným řídicím 

systémem budovy. Jedná se tedy o takzvané opomenutí, třeba nevypnutí žehličky atd., ale bohu-

žel někdy nastávají situace, kdy chceme, aby především elektrické spotřebiče fungovaly i během 

naší nepřítomnosti v budově (pračka, myčka). Zabývaly jsme se tedy inteligencí ve vazbě na oby-

vatele inteligentního domu. Jak už bylo výše řečeno za touto problematikou se skrývá bezpečnost 

prostředí bydlícího, sledování zdravotního stavu a nakonec využití různých pomůcek pro určité 

typy postiženíobyvatel  žijících v  domě.   [8] 
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Zde si vypíšeme zhruba všechny možné potřeby seniorů a hendikepovaných lidí s ohledem 

na jejich nezávislé bydlení. A ty jsou například bezbariérové vstupy, jak do budovy, tak do všech 

místností z důvodů nemobilních osob nebo málo mobilních osob, což mluvíme o celé naší pro-

blematické skupině. Pokud se jednáo vícepatrovou budovu je nutná instalace výtahu. Nutná je 

také instalace hlasitého zvonku se světelnou signalizací z důvodů nedoslýchavosti seniorů. Teď se 

dostáváme k instalaci čidel sledujících zdravotní stav z nutnosti sledování zdravotního stavu seni-

orů pro rychlé a automatické přivolání záchranné služby. Dále instalace bezpečnostních čidel pro 

bezpečnost prostředí obyvatele budovy, jako jsou čidla pohybu, čidla teploty, čidla sledující hla-

dinu vody, čidla detekce kouře, čidla pro detekci polohy, pohybu a směru pohybu dveří a oken. 

Většina těchto čidel jsou nutná pro ulehčení života seniorů a kvůli možnému opomínání těchto 

osob.   [8] 

Zároveň hlavní a velice důležitou věcí je správné nastavení řídicího systému, tak aby věděl 

jak se v určitých situacích zachovat. Toto nastavení (naprogramování) je velice individuální, vy-

chází z nároků, potřeb a zdravotního stavu seniora. V dnešní době je pro seniory velkou výhodou 

komunikace s řídicím systémem pomocí klasického dialogu. Hlavní problémem této technologie 

je bohužel nedoslýchavost seniorů, kterou lze ale vyřešit správným nastavením, jak mikrofonové 

sítě, tak nastavení hlasitosti reproduktorů, aby se zamezilo přeslechnutí dialogu. Velice dobré je 

taky, když je dialog doprovázen vizualizací na televizním přijímači v dostatečné velikosti z důvo-

du očních vad seniorů.   [8] 
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4 Porovnání dostupných produktů pro 

generování a rozpoznání řeči 

Tato kapitola pod názvem porovnání (srovnání) dostupných produktů pro generování a 

rozpoznání řeči, bude porovnávat a srovnávat komerční produkty, které lze normálně zakoupit. 

Budou zde srovnávány tři produkty, které lze pro generování a rozpoznání řeči použít. 

První námi zvolená možnost pro hlasové ovládání je zakoupení programu MyVoice. Tento 

program je speciálně určen pro generování a rozpoznání řeči. Tento software je určen pro klasické 

osobní počítače a má už v sobě naprogramováno rozpoznávání hlasu (řeči) a lze si pomocí něj 

vytvořit sadu (databázi) hlasových příkazů. Nevýhodou tohoto programu je to, že je nutné zajistit 

propojení (komunikaci) mezi tímto programem (softwarem) a řídicím systémem inteligentní bu-

dovy. Tento problém je řešen naprogramováním určitého rozhraní mezi řídicím systémem budovy 

a naším zvoleným programem jménem Myvoice. Dalším problémem je nutnost použití osobního 

počítače. 

Druhou možností je zakoupení už hotového systému a zařídit jeho komunikaci s řídicím 

systémem budovy. Této možnosti realizace odpovídá námi zvolený modulární systém,který se 

jmenuje VoicePod. 

Varianta číslo tři je řešenápomocí komerční aplikace jménem MegaWord. Tuto aplikaci 

(program) vytvořila firma SpeechTech s.r.o. Jedná se o spin-off firmu Západočeské univerzity v 

Plzni, která se zabývá vývojem a výzkumem hlasových technologií. Tento program byl vyvinut 

především pro hlasové ovládání a diktování v nemocničním prostředí, to znamená, že je určen 

výhradně pro doktory například patology atd. Problém této aplikace je, že musíme zařídit komu-

nikaci s řídicím systémem inteligentní budovy a nutnost vlastního osobního počítače. 

Na dalších stránkách se tedy více seznámíme s těmito produkty, ukážeme si jejich výhody 

a nevýhody a realizujeme jejich porovnání pomocí jejich pořizovací ceny a počtu jejich vlastnosti 

a funkcí. 
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4.1 Program MyVoice 

Tento program (software) byl napsán výhradně pro ulehčení přístupu k informačním tech-

nologiím, aby usnadnil hendikepovaným lidem jejich použití. Program tedy umožňuje hlasové 

ovládání klasického osobního počítače a všech jeho programů, které jsou v něm nainstalovány. 

Dá se tedy říci, že nahrazuje funkciklávesnice a myši. Program také umožňuje diktování jednotli-

vých písmen, slov i celých vět. Člověk si zde ale musí dát veliký pozor na artikulaci slov či slov-

ních spojení a musí zaručit tiché prostředí, z důvodů výskytu nechtěných akustických signálů. 

Program v sobě tedy obsahuje databázi o velikosti přibližně desetitisíce nejčastějších slov a slov-

ních spojení. Tuto databázi lze samozřejmě rozšířit o další slova a slovní spojení, které si uživatel 

sám vymyslí. Ovládat tento program je schopná každá osoba, která zaručí správné vyslovení da-

ného hlasového povelu. To znamená, že program umíokamžitě rozpoznat hlasové povely od jaké-

koliv osoby, nemusí tedy předem namluvit žádné příkazy. Jak už bylo dříve řečeno, je tento pro-

gram vybaven databází hlasových povelů, tato databáze je rozdělená do několika skupin, jako 

jsou povely pro ovládání klávesnice nebo myši, pro ovládání tabulkového editoru Excel nebo 

textového editoru Word a v neposlední řadě skupina povelů pro diktovánítextu.   [9] 

 

4.1.1 Technické požadavky programu MyVoice 

V této podkapitole si vypíšeme ve zkratce minimální systémové požadavky programu My-

Voice na osobní počítač.   [9] 

 Procesor kompatibilní s Intel technologií o frekvenci 1 GHz a vyšší  

 Místo na disku nejméně 10 MB a vyšší 

 Operační systémWindows 2000 a vyšší 

 Operační paměť nejméně 128 MB a vyšší 

 Mikrofon čím větší kvality tím lepší (sluchátka se zabudovaným mikrofonem) 

 Zvuková karta16 bitová a vyšší 
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4.1.2 Funkce programu MyVoice 

V této podkapitole se budeme zabývat funkcemi (vlastnostmi) programu MyVoice. To 

znamená, co vše tento program nabízí a umí:   [9] 

 Diktováním vytvořit textový soubor (Word, Notepad) 

 Hlasovým povelem spouštět programy 

 Hlasovými povely ovládat elektronickou poštu 

 Hlasovými povely řídit rádio a televizi 

 Hlasem vytočit telefonní číslo 

 Hlasovými povely ovládat internetový prohlížeč 

 

 

Obr.4.1.2.1:Ukázka programu MyVoice   [9] 
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4.2 ModulVoicePod 

Jedná se o hlasový modul, který se dokáže připojit na řídicí systém inteligentního domu 

bezdrátově. VoicePod pracuje v režimu nepřetržitého snímání akustických signálů a umí rozpo-

znat velkou škálu hlasových povelů. Dále tento modul umí nepřetržitě monitorovat místnost, ve 

které je nainstalován a po zaznamenání startovacího povelu "Hello VoicePod" se aktivuje ze 

spánku, neboli hibernace. Teprve až modul zaznamená startovací povel, může uživatel vyslovit 

daný příkaz. Samozřejmě, že lze startovací povel změnit na jiný,který je uživateli bližší. Tuto 

změnu lze realizovat stisknutím prostředního tlačítka na modulu. Modul dokáže uživateli odpoví-

dat, což znamená, že komunikace mezi modulem a uživatelem probíhá za pomoci klasického 

dialogu. To znamená, že lze modulu pokládat různé otázky, na které je schopen odpovědět. Otáz-

ky mohou být například: "Jaké je venku počasí.","Jaká je venku teplota.", "V jakém režimu se teď 

řídicí systém nachází. " a tak podobně. Modul umí ovládat skoro veškeré provozně technické 

funkce inteligentního domu jako je například teplota v místnosti, osvětlení, žaluzie, zabezpečova-

cí prvky, televizi atd. Modul je také vybaven alarmem, který v případě nutnosti upozorní uživate-

le například na otevřené okno při odchodu, otevřené dveře od garáže nebo neobvyklou teplotu v 

místnosti. Moduly se v místnosti instalují do takzvané mikrofonové sítě, to znamená, že je pro 

pokrytí celého inteligentního domu zapotřebí více těchto modulů. Dále pro eliminaci velkého 

počtu modulů je tento modul vybaven velice citlivým mikrofonem, který je schopen rozeznat 

příkaz i na větší vzdálenost.   [10] 
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4.2.1 Technické vlastnosti modulu VoicePod 

 Výška: 2,54 cm 

 Šířka: 10,2 cm 

 Délka: 13 cm 

 Slovník na 300 příkazů 

 3 ovládací tlačítka 

 K dispozici jsou černá a bílá verze 

 3,5 mm audio vystup a vstup  

 Sériový port pro aktualizaci finwaru 

 

 

 

 

 

Obr.4.2.1.1 : Ukázka modulů VoicePod[11] 
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4.3 Program MegaWord 

Jak už bylo výše řečeno, tento program vyvinut především pro zdravotnické účely, aby 

usnadnil práci všem doktorů v nemocnici. Například při vyšetření, nebo pitvě, doktor nemusí po 

vyšetření psát diagnózu, jednoduše jí vysloví, nadiktuje a program zapíše diagnózu do počíta-

če.[12] 

Program MegaWord je aplikace určená pro automatický přepis mluveného dialogu (mluve-

ného diktátu) do psané podoby. Dále tato aplikace dokáže hlasové ovládání určitých aplikací 

(word atd.). Aplikace obsahuje velmi pokročilou metodiku pro automatické rozpoznání mluvené 

řeči, kterou lze spojit i s jinými produkty. Vysoká kvalita přepsaného diktátu a rozpoznání hlaso-

vých povelů je zaručena pomocí velice kvalitních doménových specifických jazykových modelů.   

[12] 

Program MegaWord je tedy založen na velice pokročilé technologii ASR (Automa-

ticSpeechRecognition). S akustickými a jazykovými modely, které jsou přizpůsobeny určitému 

specifickému předmětu, charakteru a odbornosti v určitém prostředí. Tento program se tedy vyu-

žívá namísto diktování do diktafonu, namísto psaní na klávesnici a místo manuálního přepisu. 

Dále program je schopen rozpoznání slova (hlasového povelu) v proudu řeči.   [12] 

 

4.3.1 Funkce programu MegaWord 

V této podkapitole se budeme zabývat funkcemi (vlastnostmi) programu MegaWord. To 

znamená, co vše tento program nabízí a umí:   [12] 

 Přepis řeči v reálném čase (lze i zezáznamu) 

 Rozsáhlé oborové i obecné slovníky 

 Podporuje přepis audiovizuálního obsahu  

 Hlasem ovládat aplikace (jak sebe tak jiné aplikace) 

 Export diktátu do Wordu a jiných aplikací  

 Export zvukového záznamu   [12] 
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4.3.2 Technické požadavky programu MegaWord 

V této podkapitole si vypíšeme ve zkratce minimální systémové požadavky programu Me-

gaWord na osobní počítač.   [12] 

 Operační paměť: 2GB  

 Procesor: dvou-jádrový (nepodporuje procesory Intel atom) 

 Místo na disku: 1GB 

 Mikrofon: nejlépe kvalitní headset (nepodporuje integrované mikrofony v notebo-

ocích)  

 Operační systém: Windows XP 32-bit   [12] 

 

 

 

Obr.4.3.2.1: Ukázka programu MegaWord   [12] 
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Obr.4.3.2.2: Ukázka programu MegaWord   [12] 

 

 

Obr. 4.3.2.3: Ukázka programu MegaWord   [12] 
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4.4 Cenové porovnání produktů a aplikací 

V této kapitole budeme porovnávat naše zvolené produkty a aplikace podle jejích vlastnos-

tí, schopností, možností nastavení, a pořizovací ceny. V následující tabulce Tab.4.4.1 si vypíšeme 

pořizovací cenu a vlastnosti produktů. 

 

 
MyVoice VoicePod MegaWord 

Cena 6545 Kč 12 899 Kč 12 100 Kč 

Vlastnosti 

Diktováním vytvořit 

textový soubor (Word, 

Notepad), 

Hlasovým povelem 

spouštět programy, 

Hlasovými povely ovlá-

dat elektronickou poštu, 

Hlasovými povely řídit 

rádio a televizi, 

Hlasem vytočit telefonní 

číslo, 

Hlasovými povely ovlá-

dat internetový prohlí-

žeč, 

 

Slovník na 300 příkazů, 

Ovládání hlasem řídícího 

systému, 

Rozpoznání řečníka, 

Zabudovaný alarm, jak ve 

formě dialogu, tak pomocí 

akustického signálu, 

Komunikace pomocí dialogu 

Přepis řeči v reálném čase 

(lze i ze záznamu), 

Rozsáhlé oborové i obec-

né slovníky, 

Podporuje přepis audio-

vizuálního obsahu, 

Hlasem ovládat aplikace 

(jak sebe tak jiné aplika-

ce), 

Export diktátu do Wordu 

a jiných aplikací, 

Export zvukového zá-

znamu, 

 

Tab. 4.4.1 : Vlastnosti a cenové srovnání produktů 
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V tabulce Tab.:4.4.1 vidíme cenové srovnání a vlastnosti naších vybraných produktů.  Nej-

prve začneme programem MyVoice. Již podle tabulky vidíme, že jeho pořizovací cena je nejmen-

ší z námi vybraných produktů. Do pořizovacích nákladů, ale musíme ještě zahrnout zakoupení 

kvalitního osobního počítače, dále realizace komunikace mezi programem MyVoice a řídicím 

systémem budovy. Což naší pořizovací cenu ještě zvýší na přibližně 18 až 23 tisíc Kč.  

Další variantou je VoicePod. Tato varianta je z našich navrhnutých ta nejdražší, protože 

pro pokrytí celé budovy jich budeme potřebovat nejen jeden ale mnohem více, což znamená, že 

pořizovací náklady se mnohonásobně zvětší. Cena za zprostředkování jednoho modulu se pohy-

buje okolo 13 tisíc Kč. Výhodou však je, že není zapotřebí osobního počítače,jako u dvou zbýva-

jících řešení. Dále není zapotřebí žádného dalšího pracovního úkonu (vše je již vyřešeno), instala-

ce a práce s tímto modulárním systémemje velice jednoduchá. Tyto vlastnosti odpovídají pořizo-

vací ceně tohoto produktu. Pro dobré pokrytí jedné větší místnosti, je zapotřebí minimálně třech 

modulů, což tedy znamená, že pořizovací náklady na jednu místnost budou zhruba 39 tisíc Kč.  

Poslední naší variantou je program MegaWord. Podle tabulky vidíme, že se jedná o pro-

střední variantu s ohledem na pořizovací cenu, která je 12 100 Kč. Ale jak už bylo řečeno u před-

chozího produktu, je nutno zakoupit k tomuto řešení dostatečný osobní počítač a realizovat ko-

munikaci mezi tímto programem a řídicím systémem. Tímto se naše pořizovací cena zvýší na 

přibližnou částku 26 tisíc Kč. 

Po srovnání všech výhod, nevýhod a pořizovacích cen bych doporučil tedy program My-

Voice. Za slušnou pořizovací cenu je schopný tento program spousty věcí. Samozřejmě pokut 

bychom chtěli velice profesionální řízení, za které jsme ochotni zaplatit dost peněz, tak lepší vari-

antou je tedy pořízení medulárního systému VoicePod.  
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5 Návrh realizace aplikace pro hlasovou 

komunikaci s řídicím systémem 

V této kapitole bude řešen návrh naší aplikace jako takové, její instalaci do inteligentního 

domu (jedná se pouze o návrh). Zadání této diplomové práce nemá řešit praktické užití této apli-

kace, proto se tedy jedná pouze o návrh.Dále si sepíšeme určité normy, kterých by se měl technik 

řídit při její realizaci. Nejprve tedy začneme výpisem norem, kterých,jak už jsme zmínili, by měl 

technik užít při realizaci a poté si vypíšeme do tabulky námi používané moduly. 

 

5.1  Technické normy pro elektronické systémy bu-

dov 

Nejprve si řekneme, co jsou to normy jako takové. Jsou to standardy, které stanovují důle-

žité parametry, vlastnosti výrobků, materiálů,pracovního prostoru.Daných českých norem, které 

se týkají oblasti inteligentních budov, je zatím velice málo, ale budou velikou rychlostí přibývat z 

důvodů rychlého rozkvětu této problematiky. Jsou zde vypsány ty nejdůležitější normy. Existuje 

jich samozřejmě více,ale to jsou již konkrétní normy na konkrétní situace. 

5.1.1 Bezpečnostní normy 

V této podkapitole si vypíšeme normy,které se týkají bezpečnosti bydlení. 

 ČSN EN 61508: Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ 

programovatelných   systémů souvisejících s bezpečností 

 ČSN EN 60065: Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - požadavky 

na bezpečnost 

 ČSN EN 60950: Zařízení informační technologie -Bezpečnost 

 ČSN EN 60335: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné 

účely 
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5.1.2 Normy automatizace budov 

V této podkapitole si řekneme normy, které řeší problematiku automatizace budov 

 ČSN EN 61000:Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

 ČSN EN 50174:Informační technika- instalace kabelových rozvodů 

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

 ČSN EN 50173:Informační technologie-Univerzální kabelážní systém 

 ČSN EN 50090:Elektronické systémy pro byty a budovy    [12] 

 

5.2 Návrh zapojení komponentů v inteligentní budově 

pro hlasovou komunikaci 

Člověk při realizaci řídicího systému musí předem vědět, jaké komponenty chce v inteli-

gentní budově ovládat a jak. Pro realizaci zapojení jsme využili KNX sběrnicový systém a modu-

ly, které jsou s touto technologií kompatibilní. Dále používáme osobní počítač pro realizaci hla-

sového ovládání.Komunikaci mezi osobním počítačem a sběrnicovým systémem v našem případě 

realizuje LoxoneMiniserver pomocí Ethernetu (UDP). Dále si teda vypíšeme, které moduly pou-

žíváme v této aplikaci. 

 

Výrobní číslo Funkce Výrobce 

MTN 617419 Multifunkční tlačítko 4-gang Shneider Electric 

MTN 649804 Žaluziový akční člen, 4 kanály Shneider Electric 

MTN 684032 Napájecí zdroj modulů Shneider Electric 

LR/S 2.16.1 Dvoukanálový spínač ABB 

10001 
Komunikace mezi počítačem 

a sběrnicovým systémem 

KNX pomocí ethernetu 

Loxone 

Tab.5.2.1: Přehled použitých modulů 
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Obr. 5.2.1:Návrh zapojení komponentů 
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Legenda k Obr.5.2.1: 

Grafické zobrazení Popis 

 

LoxoneMiniserver 

 

Modul LR/S 2.16.1 od firmy ABB 

Dvoukanálový spínač 

 

Modul MTN 684032 od firmy Schneider 

Electric 

Napájecí zdroj modulů 

 

Modul MTN 649804 od firmy Schneider 

Electric 

Žaluziový akční člen, 4 kanály 

 

Multifunkční tlačítko MTN 617419 4-gang 
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Grafické zobrazení Popis 

 

Osobní počítač 

 

Mikrofon 

 

Žaluzie 

 

Topení 

 

Osvětlení 

Tab. 5.2.2: Legenda k obrázku 5.2.1 

 

Zapojení osvětlení je značeno žlutou barvou, zapojení topení je označeno oranžovou bar-

vou a nakonec zapojení žaluzií je realizováno pomocí světle zelené barvy. Ethernet (UDP) (Faber 

kabel) je znázorněn tmavě zelenou barvou. Sběrnicový systém KNX je reprezentován červeno-

černou dvojlinkou (Twistedpair-kroucená dvojlinka). Vposlední řadě napájení modulů je znázor-

něno modrou barvou.  



 

38 

 

6 Celkový popis realizace projektu 

V této velké kapitole si ukážeme a řekneme celkovou realizaci nebo postup pro řešení pro-

blematiky hlasového ovládání provozně technických funkcí v inteligentní budově. Nejprve za-

čneme propojením námi používaného hardwaru. Dále postoupíme k bodu dva a to je naprogra-

movaní použitých periferií, jako je výuková sada se sběrnicovým systémem KNX (programova-

telné moduly, multifunkční tlačítko atd.), pomocí programátoru jménem ETS 4. Dalším krokem 

bude zachycení a zjištění správných datových toků pro ovládání a komunikaci mezi naším osob-

ním počítačem (síťová karta) a sběrnicovým systémem KNX (výukový panel). A nakonec popí-

šeme vyvinutou aplikaci (program), která je napsána v programu Matlab. Tento program (aplika-

ce) řeší hlasové rozpoznání izolovaného slova pro ovládání provozně technických funkcí v inteli-

gentní budově. Ukážeme si dvě námi vybrané metody rozpoznání izolovaného slova a také si 

ukážeme postup a blokové schéma metod rozpoznání a našeho programu.  

 

Obr. 6.1: Ukázka celkového propojení HW a vyvinuté aplikace 
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6.1 Zapojení používaného HW 

Jak už bylo výše řečenov této kapitole si ukážeme a popíšeme celkové zapojení (propojení) 

námi používaného hardwaru. Propojení mezi KNX sběrnicovým systémem a počítačem,(v našem 

případě notebookem), bylo uskutečněno pomocí modulu jménem LoxoneMiniserveru. Z modu-

luLoxoneMiniserver používáme tedy dva vstupy (obsahuje jich mnohem více).Jeden pro Ethernet 

a druhý pro KNX rozhraní. Propojení mezi počítačem a LoxoneMiniserverem je uskutečněn po-

mocí kabelu Faber Kabel (KNX kabel). Což je kabel s koncovkami RJ-45 (klasický ethernetový 

konektor), a dále tento kabel má vyvedeny pouze 4 žíly z důvodů přenosu pouze informaci zalo-

žených na UDP protokolu. 

 

 

Obr.6.1.1: Zapojení hardwaru 
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Legenda k Obr.6.1.1: 

Grafické zobrazení Popis Funkce 

 

LoxoneMiniserver 

Komunikace mezi 

PC a KNX sběrni-

covým systémem 

 
Modul LR/S 2.16.1 od 

firmy ABB 

Dvoukanálový spínač 

Spínání světel a 

topení 

 

Modul MTN 684032 od 

firmy Schneider Electric 

Napájecí zdroj 

Napájení modulů 

LR/S 2.16.1, MTN 

649804 

 
Modul MTN 649804 od 

firmy Schneider Electric 

Žaluziový akční člen, 4 

kanály 

Ovládání žaluzií 

 

Osobní počítač 

(Notebook K55V) 

Aplikace pro hlaso-

vé rozpoznání izo-

lovaného slova 
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Headset 

Genius HS-02B 

Zachycení akustic-

kého signálu (izolo-

vaného slova) 

 

Multifunkční tlačítko 

MTN 617419 4-gang 

Posílání povelů pro 

moduly MTN 

649804, LR/S 

2.16.1 

Tab.6.1.1: Tabulka použitých HW komponentů a popis jejich funkce 

 

Protokol UDP.: 

Protokol UDP je založený na odesílání a přijímání nezávislých zpráv. Dále si napíšeme 

charakteristiky (popis) tohoto protokolu: 

 Neumožňuje ověření, jestli datové toky došli příjemci. Datový tok (datagram) se 

totiž může po cestě někde ztratit (například kolize atd.) Protokol UDP neobsahuje 

žádné potvrzování, časové limity a ani přeposílání. V případě poruchy (kolize) vše 

řeší nadřazená vrstva. 

 Nezachovává pořadí datových toků. Když posíláme dvě zprávy jednomu příjemci, 

není možné předpovědět, v jakém pořadí k příjemci dorazí. 

 Jednoduchost (lehčí režie než TCP protokol) 
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6.2 Naprogramování KNX modulů v programu ETS4 

V této kapitole si řekneme jak naprogramovat KNX moduly a jiné komponenty(připojeny 

na KNX sběr. systém), které používáme v našem projektu. Nejprve si ale musíme něco říci o pro-

gramu ETS4. Tento program je určen pro, nastavení (naprogramování) komunikace mezi moduly 

KNX a jednotlivými prvky, které jsou připojeny ke sběrnicovému systému KNX, a taképro na-

stavení jejich chování při určitých situacích. To znamená, že bez použití programátoru ETS4 nel-

ze nastavit (naprogramovat) vzájemné vazby mezi prvky (komponenty) a realizovat tak požado-

vané funkce určitých modulů. Popis a počet modulů (prvků), které používáme, jsou popsány v 

tabulce Tab. 6.2.1: 

 

Výrobní číslo Funkce Výrobce 

MTN 617419 Multifunkční tlačítko 4-gang Shneider Electric 

MTN 649804 Žaluziový akční člen, 4 kanály Shneider Electric 

MTN 684032 Napájecí zdroj modulů Shneider Electric 

LR/S 2.16.1 Dvoukanálový spínač ABB 

10001 
Komunikace mezi počítačem 

a sběrnicovým systémem 

KNX pomocí ethernetu 

Loxone 

Tab. 6.2.1: Tabulka používaných modulů 

 

Na následujících stránkách bude tedy přímo popisován postup jak komponenty KNX (mo-

duly) nastavit a naprogramovat. Ukážeme si teda celkové vytvoření projektu v programátoru 

ETS4 a jeho správné nastavení. 
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6.2.1 Nastavení programátoru ETS4 

Jak mile spustíme program ETS4 najede nám hlavní okno.  

 

Obr.6.2.1.1: Úvodní okno ETS4 

 

 

Dříve než začneme s realizací projektu (založení projektu) musíme si správně nastavit pro-

gram ETS4. Takže prvním krokem je kliknutí na tlačítko "Nastavení" v hlavní nástrojové liš-

tě.Dále klikneme na záložku "Komunikace"a vybereme si s jakou komponentou chceme komu-

nikovat. V našem případě  jsem vybral nabídku "Loxone".Tato volba je znázorněna v červeném 

čtverci na obrázku Obr. 6.2.1.2 vidíme taky IP adresu tohoto komponentu, což je 192.168.1.77. 
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Obr. 6.2.1.2: Nastavení komunikace ETS4 

 

Dalším krokem, který následuje je vytvoření databáze. Do námi vytvořené databáze si vlo-

žíme námi používané komponenty. Takže v hlavní nástrojové liště klikneme na "Databáze"poté 

klikneme na tlačítko "Nová"a vytvoříme si vlastní databázi s našimi komponenty (vkládáme 

soubory s koncovkou .KNXPROD). 

 

Obr. 6.2.1.3: Vytvoření databáze 
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6.2.2 Vytvoření a nastavení projektu 

Poté když máme vytvořenou databázi, založíme nový projekt. Takže klikneme v hlavní ná-

strojové liště na tlačítko "Projekt"a poté klikneme na tlačítko "Nový". 

 

Obr. 6.2.2.1: Založení projektu 

Poté, co klikneme na tlačítko "Nový",zobrazí se nám okno pro vytvoření nového projektu. 

Kde si napíšeme název projektu a definujeme vlastnosti projektu. Nejprve tedy napíšeme název 

projektu a poté vybereme KNX medium, které používáme. V našem případě je KNX medium 

realizováno pomocí kroucené dvojlinky (twistedpair). Dále ještě vybereme styl (druh) skupino-

vých adres a nakonec stiskneme tlačítko "OK". Poslední akce nám zobrazí náš vytvořený projekt 

v seznamu projektů. Dvojklikem na měj klikneme a tím se nám tento projekt otevře v okně, kde 

máme plnou sadu nástrojů, které jsou nutné pro nastavení a vytváření projektu. 

 

Obr. 6.2.2.2: Založení a nastavení projektu 
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6.2.3 Vytvoření katalogu 

V této kapitole si vytvoříme náš katalog, který bude obsahovat soubory.KNXPROD námi 

používaných komponentů. Takže klikneme v hlavní nástrojové liště na tlačítko "Katalog" a buď 

pomocí tlačítka "Import" (znázorněno červeně),nebojednoduchým přetáhnutím ze záložky (ok-

na) "Databáze" avložíme do katalogu soubory s koncovkou .KNXPROD. 

 

Obr.6.2.3.1: Vytvoření katalogu 

6.2.4 Založení budovy a její struktury 

Program ETS 4 poskytuje možnost vytvoření jakékoliv struktury budovy. V této kapitole si 

tedy ukážeme, jak ji vytvoříme. V našem případě jsme vytvořili strukturu místnosti EB109, kde 

se výukový panel KNX nachází. Tato místnost je součástí větší budovy a to Nove FEI. Pří vytvá-

ření struktury postupujeme tedy takto. V záložce "Budova"klikneme na tlačítko "Vložit budo-

vy". Vyjede nám okno, kde si vytvoříme budovu a její název. Obdobně si vytvoříme patra, míst-

nosti. V poslední řadě vložíme rozvaděče a struktura budovy je kompletní. 

   

Obr. 6.2.4.1:Založení budovy a její struktury 
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6.2.5 Vložení přístrojů 

Jak už bylo dříve řečeno, přístroje jsou zastoupeny soubory s koncovkou .KNXPROD. V 

této kapitole si ukážeme, jak vložit přístroje do místnosti, kde budou instalovány. Tuto akci pro-

vedeme jednoduchým přetáhnutím přístrojů z okna "Katalog" do okna "Budova", kde tyto pří-

stroje vložíme do námi vytvořené místnosti.  

 

Obr. 6.2.5.1: Vložení přístrojů a celková struktura budovy 
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6.2.6 Vytvoření skupinových adres KNX komponentů 

V této kapitole se budeme zabývat postupem a vytvořením skupinových adres, což může-

me definovat jako vazby nebo propojení mezi přístroji. Tato propojení jsou realizována skupino-

vými adresami, které zajišťují komunikaci mezi všemi komponenty KNX. Skupinové adresy vy-

tvoříme takto. Zaprvé si musíme otevřít okno se jménem "Skupinová adresa".Pokud, není okno 

k dispozici, budeme muset ho zobrazit a to kliknutím na "Pracovní prostor" poté "Otevřít No-

vý Panel" a pak klikneme na "Skupinová adresa". Tím to se nám zobrazí okno Skupinových 

adres. Pro vytvoření adres klikneme na "Vytvořit hlavní skupiny". Tímto vytvoříme naší hlavní 

skupinovou. Poté, co máme vytvořenu hlavní skupinu, klikneme na ní a dáme "Vytvořit střední 

skupinu". Dále klikneme na střední skupinu a klikneme na tlačítko "Vložit skupinové adresy". 

Takto tedy vytvoříme skupinové adresace všech našich přístrojů. V našem případě tedy jsme vy-

tvořili tři hlavni skupiny (Svetlo, Topeni, Zaluzie). V hlavní skupině Svetlo jsme vytvořili střední 

skupinu Sve a do ní jsme vložili skupinovou adresu se jménem on/off. Stejným postupem jsme 

vytvořili další skupinové adresy, které jsou vidět na obrázku Obr. 

 

Obr.6.2.6.1: Vytvoření skupinových adres 
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6.2.7 Nastavení KNX modulů 

Všechny přístroje mají nastavené výchozí nastavení. To znamená, že je nutné provést na-

stavení všech přístrojů. Do nastavení KNX produktů se dostaneme, když klikneme na záložku 

"Budova"a v ní klikneme na již vložené přístroje. Zobrazí se nám uprostřed okna záložka "Sku-

pinové objekty"(záložka se zobrazí dole obrazovky). Tyto skupinové objekty jsou, dá se říci 

akce, které je schopen modul vykonávat. Tyto akce přetáhneme do našich skupinových adres 

podle potřeby naší aplikace. Takto probíhá nastavení akcí jednotlivých modulů. Dále následuje 

nastavení parametrů každého KNX modulu. Klikneme na záložku "Parametry"a nastavíme si 

každý přístroj podle potřeby. 

 

Obr. 6.2.7.1:Nastavení skupinových objektů a parametrů KNX přístrojů  

 

V následujících obrazcích uvidíte nastavení všech našich použitých přístrojů, nastavených 

přesně pro naši potřebu. Tyto obrázky zobrazují nastavení žaluzií jejího akčního členu, dále na-

stavení 2-kanálového spínače a v poslední řadě nastavení multifunkčního tlačítka 4-gang. Z dů-

vodů velkého počtu obrázků nejsou zde zobrazeny všechny pouze ty nejdůležitější. 
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Obr. 6.2.7.2: Nastavení žaluzií (General) 

 

 

 

Obr. 6.2.7.3: Nastavení žaluzií (Drive) 
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Obr. 6.2.7.4:Nastavení 2-kanálového spínače (General) 

 

 

 

Obr.6.2.7.5:Nastavení 2-kanálového spínače (A-B: General) 
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Obr.6.2.7.6: Nastavení multifunkčního tlačítka (General) 

 

 

Obr.6.2.7.7: Nastavení multifunkčního tlačítka (Push-button 1) 

 

 

Obr.6.2.7.8: Nastavení multifunkčního tlačítka (Push-button 2) 
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6.2.8 Nahrání vytvořeného projektu 

V této kapitole si ukážeme jak tedy postupovat u nahrání námi vytvořeného projektu. Po-

kud máme všechny přístroje nastaveny, musíme už pouze jen nahrát námi vytvořenou konfiguraci 

do používaných KNX produktů (přístrojů). Nyní přistoupíme k samotnému nahrávání. Klikneme 

například v záložce "Budova" na naše vložené přístroje. Objeví se ve středu okno, které obsahu-

je, jak už jsme říkali, záložky "Skupinové objekty, Parametry, Zprovozňování". Klikneme 

tedy na záložku "Zprovozňování"objeví se nová nástrojoválišta. Ta obsahuje tlačítko "Nahrá-

vání" klikneme tedy na něj. Vyroluje se nabídka, kde klikneme na "Nahrát vše"(funkce pro 

nahrání celé konfigurace a fyzické adresy), nebo klikneme na možnost "Nahrát individuální 

adresu "(funkce pro nahrávání pouze fyzické adresy). Další možnost je kliknout na "Nahrávání 

dílčí" (funkce pro nahrání pouze nových parametrů přístroje). 

 

Obr.6.2.8.1: Nahrávaní konfigurace projektu 
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6.3 Řešení komunikace mezi PC a KNX sběrnicovým 

systémem 

V předešlých kapitolách jsme řešili celkové propojení (zapojení) hardwaru a poté jsme řeši-

li naprogramování KNX komponent pomocí programátoru ETS4. Před námi je tedy teď realizace 

komunikace mezi KNX sběrnicovým systémem a osobním počítačem. Tuto komunikaci jsme 

předtím vyřešili pouze jen nastavením síťového adaptéru a to tak, že jsme nastavili IP adresu: 

192. 168.1.200 a Masku podsítě: 255.255.255.0. Celkovou komunikaci mezi počítačem a KNX 

systémem zprostředkovával programátor ETS4. V naší aplikaci jsme ale potřebovali zajistit ko-

munikaci mezi programem Matlab a naším KNX systémem. Musel jsem teda přijít na to,jak  pro-

gram ETS4 komunikuje s KNX sběrnicovým systémem. K tomu nám dopomohl program Wire-

shark 1.12.3, který je určen pro analýzu sítě. 

Postup zjištění komunikace je následující. Zapneme si Wireshark 1.12.3, poté zapneme 

program ETS4. V programu ETS4 si zobrazíme okno "Skupinové monitorování". Jakmile 

stiskneme tlačítko "Start"program ETS4 vyslal datagram zahajující komunikaci (otevření komu-

nikačního kanálu neboli portu). Poté správně vyplníme v okně skupinovou adresu (v našem pří-

padě 0/0/1, což je skupinová adresa svetlo), dále přepneme "Typ datového bodu"na 1.001 

switch a poté nastavíme "Hodnotu"na "Zap". Jakmile stiskneme tlačítko "Zápis" vyšle pro-

gram ETS4 další datagram, pro rozsvícení světla v našem případě. A posledním krokem je 

zmáčknutí tlačítka "Stop"a program ETS4 vyšle další datagram pro ukončení komunikace (uza-

vření kanálu neboli portu). Abychom zjistili všechny možné datagramy pro ovládání všech našich 

provozně technických funkcí,musíme tento postup opakovat pro všechny provozně technické 

funkce. Je jasné, že zahajovací a ukončovací datagram se nemění je stále stejný, ale datagram pro 

ovládání různých funkcí je jiný. Tím to postupem jsem tedy zjistil všech 9 datagramů pro ovládá-

ní našich provozně technických funkcí. Datagramy jsou realizovány v 16tkové soustavě. Da-

tagramy, které jsou zaslány jako odpověď, můžeme zanedbat (UDP protokol). Následná akce, 

která byla popsána výše je zachycena a zobrazena pomocí programu Wireshark 1.12.3na obráz-

ku níže. 
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Obr.6.3.1: Skupinový monitor 

 

 

Obr.6.3.2:Zachycení zahajovacího datagramu 

Zde na tom to obrázku vidíme kdy, odkaď a jaká data atd. co tento zahajovací datagram 

obsahuje. Pro naši potřebu jsme potřebovali pouze zjistit data tohoto datagramu a IP adresu Lo-

xoneMiniserveru. 

 

IP adresa LoxoneMiniserveru : 192.168.1.77 

Data zahajovacího datagramu: 

06:10:02:05:00:1a:08:01:00:00:00:00:00:00:08:01:00:00:00:00:00:00:04:04:02:00 
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Obr. 6.3.3:Zachycení ovládacího datagramu 

Data ovládacího datagram:  

06:10:04:20:00:15:04:1e:00:00:11:00:bc:e0:00:00:00:01:01:00:81 

 

 

Obr. 6.3.4:Zachycení ukončovacího datagramu 

Data ukončovacíhodatagramu: 

06:10:02:09:00:10:44:00:08:01:00:00:00:00:00:00 
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6.4 Řešení programu pro hlasové ovládání 

V této kapitole budeme řešit realizaci dvou programů, kde každý k rozpoznání izolovaného 

slova využívá jiné metody rozpoznání. Tyto metody jsou MFCC (Mel-frekvenční cepstrum koefi-

cienty) a druhá metoda se jmenuje TD (Timedomain). Budeme tedy popisovat jejich metodiku 

rozpoznání (rozebereme pomocí blokových diagramů) a pomocí vývojového diagramu si ukáže-

me celkovou funkci programů. 

 

6.4.1 Program MFCC 

Program MFCC je tedy určen pro hlasové ovládání provozně technických funkcí v inteli-

gentní budově. Blokové schéma na obrázku obr. 6.4.1.1 znázorňuje algoritmus MFCC metody. 

Hlasový vstup je vzorkován frekvencí 10000 Hz. Vzorkovací frekvence byla zvolena tak, aby 

minimalizovala efekt aliasingu (pod vzorkování) při analogově-digitálním převodu. Toto vzorko-

vání signálu dokáže zachytit (na-vzorkovat) všechny frekvence až do 5 KHz, které pokrývají 

většinu energie zvuku generovaného lidskou osobou. Hlavním účelem MFCC programu je napo-

dobení chování lidského ucha. Metoda MFCC není tak náchylná k chybám jako jiné metody na-

příklad Timedomain metoda. 

 

Obr.6.4.1.1:Blokové schéma metody MFCC 
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Nejprve si akustický signál uložíme jako vektor o 10000 vzorcích (Blok Vzorkování). 

Hlavním úkolem bylo zajistit kvalitní akustický signál, za účelem kvalitního rozpoznání izolova-

ných slov pro náš biometrický systém(program). Poté následuje akce Windowing. Tato akce 

takzvaně naoknuje náš na-vzorkovaný akustický signál, tak že pod každým oknem se nachází 

přibližně 250 vzorku signálu. Dále je signál pomocí FFT konvertován do frekvenční oblasti a tím 

nám vznikne frekvenční spektrum o 250 vzorcích na každé okno. Dále následuje převedení do 

Mel-stupnice pomocí akce Mel-FrekvencyWarping. Poté použijeme překrývajících trojúhelní-

kových oken ve frekvenční oblasti. Tímto získáme energii signálu v rámci všech trojúhelníkových 

oken. Poté následuje DCT (Diskrétní Cosinova Transformace)k dosažení dobré komprimace 

do malého počtu koeficientů. Tato část je znázorněna jako blok Cepstrum. 

Na další stránce je ukázán blokový diagram. První diagram ukazuje funkci tlačítek pro vy-

tvoření slovníku izolovaných slov. Tyto izolované slova jsou poté porovnávána pomocí metody 

MFCC. Druhy diagram znázorňuje funkci tlačítka (Start), kdy v této funkcí se načtou všechny 

uložené izolované slova (celý slovník) a poté je vysloven hlasový příkaz. Program projde a po-

rovná celý slovník s porovnávaným izolovaným slovem za pomocí metody MFCC. Příkaz, který 

se vejde do porovnávacího koeficientu, je tedy rozpoznán. Pokud se porovnávané izolované slovo 

nevejde do porovnávacího koeficientu, je poté příkaz nerozpoznán. Porovnávací koeficient je 

výsledkem metody MFCC, do které vstupuje naše porovnávané izolované slovo a izolované slo-

vo, které bylo uloženo do slovníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6.4.1.2:Blokový diagram funkce tlačítka pro vytvoření slovníku 

Start 

Vyslovení hlasového příkazu 

Vzorkování 

Windowing 

Metoda zpracování signálu na MFCC 

Uložení vektoru jako soubor.dat Konec 
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¨ 

Rozpoznán příkaz                                      Nerozpoznán příkaz 

 

 

 

Obr.6.4.1.3: Blokový diagram tlačítka Start pro hlasové ovládání 

 

 

Obr. 6.4.1.4: Ukázka programu MFCC 

Start 

Vyslovení hlasového příkazu 

Vzorkování 

Načtení slovníku.dat 

Porovnávací metoda MFCC 

Konec Provedení funkce přiřazené k izo-

lovanému slovu (slovník) 

Konec 
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6.4.2 Program TD 

Program TD je výhradně určen pro ovládání provozně technických funkcí v inteligentní 

budově. Zde v této kapitole si ukážeme jeho funkcí a dále si popíšeme porovnávací metodu TD 

(TimeDomain). Blokové schéma na obrázku Obr.:6.4.2.1 znázorňuje v algoritmu metody TD. 

Podstatou STFT (short-time Fourier transform) je získat frekvenční spektrum v rámci každého 

okna, vytvořeno z analýzy dominujících frekvencí v časové oblasti z každého okna odpovídající 

různým fonémům. V tomto projektu namísto přímého uplatnění STFT rovnice, jsme použili 

Hammingova okna pro extrakci segmentů řeči a v každém segmentu jsme použili FFT pro získání 

požadovaného frekvenčního spektra. Dále uuto problematiku řešíme Hammingovými okny o šířce 

500 vzorků, což odpovídá 50 ms a 100 překrývajících se vzorků, které odpovídají 10 ms. Tato 

modifikace v našem projektu je tedy pro dosažení 25 ms šířky okna a překrývání 10ms jak vyža-

duje toto řešení. 

 

Obr.6.4.2.1: Blokové schéma metody TD (TimeDomain) 

V našem projektu jsme se zaměřovali na rozpoznání jednoho izolovaného slova, a proto 

máme odseparováno 2500 vzorku, které nám zastupují data izolovaného slova. Testováním růz-

ných izolovaných slov jsme zjistili, že téměř všechna tyto slova byla pronášena ve 2500 vzorcích, 

proto jsme použili separaci na 2500 vzorků, jak je popsáno výše. Pomocí jednoduchého prahové-

ho algoritmu, který používáme taky u metody MFCC, jsme tedy odseparovali 2500 vzorků prone-

sené řeči. Nyní přes tyto vzorky v překrývajících se Hammingových oknech jsou použity pro 

získání různých segmentů. Překrývajících Hammingových oken bylo použito 12, pro realizaci 

této problematiky, a každé obsahuje šířku 25 ms plus 10 ms překrytí. Jakmile je 12 těchto seg-

mentů získáno, použijeme u každého z nich FFT pro získání spektra pro každý segment. Jak bylo 
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vysvětleno výše, windowing (oknování) v časové oblasti pomáhá rozdělit izolované slovo na jeho 

fonémy a tak získáme quasi-stacionární charakteristiku řeči. To znamená, že řečové segmenty v 

rámci každého okna budou obsahovat konkrétní dominantní frekvenci v důsledku kvazi-

stacionárních vlastností. Z toho vyplývá, že spektrum segmentů pod oknem, pro určité izolované 

slovo, bude vždy mít vrchol kolem stejné frekvence. Tato dominantní frekvenční charakteristika 

byla klíčem k vyřešení naší problematiky. Dominantní frekvence, získané pro každý z 12 oken, 

jsou uloženy ve fázi výcviku. V testovací fázi, když uživatel pronese další hlasový povel, se pro-

ces celý zopakuje a pro každé okno se znovu nalezne dominantní frekvence každého překrývají-

cího se okna. Poté tyto hodnoty jsou srovnávány s hodnotami uložených ve fázi výcviku, a pokud 

existuje určitý počet blízkých shod, poté je příkaz rozpoznán. Pokud tomu tak není, příkaz je sa-

mozřejmě nerozpoznán. Tedy klíčem rozpoznání izolovaného slova je takzvaná vektorová kvanti-

zace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6.4.2.2:Blokový diagram funkce tlačítka pro vytvoření slovníku 
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  Rozpoznán příkaz                                      Nerozpoznán příkaz 

 

 

 

Obr. 6.4.2.3: Blokový diagram tlačítka Start pro hlasové ovládání 

 

 

Obr. 6.4.2.4: Ukázka programu TD 
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7 Statistické šetření 

Zde v této kapitole provedeme statistické šetření dat, které byly naměřeny programy TD a 

MFCC. Statistické šetření provádíme z důvodů zjištění, který námi napsaný program je z hlediska 

rozpoznávání hlasových příkazů lepší. 

Úkolem statistického šetření je analyzovat, pomocí statistických metod, námi vytvořená da-

ta. Naměřená data jsou zastoupena tabulkou, která obsahuje data rozpoznání hlasového příkazu, 

jako jsou Vyslovený příkaz, provedená akce, typ programu a úspěšnost. Toto statistické šetření 

bylo vytvořeno pro naše studijní účely, proto zpracovávaná data námi naměřená, byla realizována 

tak, aby vyhovovala podmínkám statistického šetření. Dále si ukážeme ukázku tabulky, z důvodů 

velikosti a také si napíšeme použité vybavení, které jsme použili pro statistické šetření.  

 

Použité vybavení: 

 Statgraphics centurion  

 MS Office Excel 2007 

 MS Office Word 2007 
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Tab.7.1: Ukázka naměřených dat 

 

Jak už bylo řečeno dříve, z důvodů velikosti těchto dat, jsme použili pouze ukázku těchto 

naměřených dat. Tyto data byla naměřena, z důvodů lepších výsledků, v tiché a uzavřené míst-

nosti, kde se nevyskytovalo žádné rušení. Každý příkaz byl vysloven 30 krát, provozně technic-

kých funkcí ovládáme 9 a testovacích programů máme 2,což tedy odpovídá odebrání 270 vzorků 

(vyslovení příkazů).  
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Pro vyslovení naší hypotézy o rozpoznávací schopnosti obou programů jsme si museli prv-

ně tyto data upravit. Úpravu jsem provedl pomocí vytvoření kontingenčních tabulek z naší vytvo-

řené tabulky naměřených dat. Tyto kontingenční tabulky jsme už rozdělili na program jedna, což 

je program MFCC a na program dvě, cože je program TD. Kontingenční tabulku jsme si nastavili 

tak, aby obsahovala řádky "Vyslovený příkaz" a sloupce jako "Akce" plus jsme zde přidali 

celkový součet vyslovených příkazů. Hodnoty jsme pro představu doplnili o procenta. 

 

 

Tab. 7.2: Kontingenční tabulka program MFCC (č. 1) 

 

 

Tab. 7.3: Kontingenční tabulka program TD (č.2) 

 

V těchto tabulkách nás nejvíce zajímají data, které se vyskytují na hlavní diagonále tabul-

ky. Jsou to data, která zastupují správně rozpoznaný hlasový příkaz. Pro naše statistické šetření si 
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tuto tabulku musíme ještě upravit a to tak, že z této tabulky extrahujeme (vyjmeme) pouze ty 

data, která zastupují správný rozpoznaný příkaz. 

Program č.1 

Vyslovený příkaz\Akce Úspěšná Neúspěšná Celkový součet 

Rozsviť 22 (73%) 8 (27%) 30 

Zhasni 23 (77%) 7 (23%) 30 

Teplo 21 (70%) 9 (30%) 30 

Zima 20 (67%) 10 (33%) 30 

Nahoru 18 (60%) 12 (40%) 30 

Dolů 20 (67%) 10 (33%) 30 

Rozestři 19 (63%) 11 (37%) 30 

Zastři 20 (67%) 10 (37%) 30 

Stop 24 (80%) 6 (20%) 30 

Celkový součet 187 (69%) 83 (31%) 270 

Tab. 7.4: Extrakce úspěšných a neúspěšných vyslovených příkazů (program č.1) 

 

Program č.2 

Vyslovený příkaz\Akce Úspěšná Neúspěšná Celkový součet 

Rozsviť 19 (63%) 11 (37%) 30 

Zhasni 17 (57%) 13 (43%) 30 

Teplo 17 (57%) 13(43%) 30 

Zima 15 (50%) 15 (50%) 30 

Nahoru 18 (60%) 12 (40%) 30 

Dolů 16 (53%) 14 (47%) 30 

Rozestři 17 (57%) 13 (43%) 30 

Zastři 18 (60%) 12 (40%) 30 

Stop 21 (70%) 9 (30%) 30 

Celkový součet 158(59%) 112 (41%) 270 

Tab. 7.5: Extrakce úspěšných a neúspěšných vyslovených příkazů (program č.2) 
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Tyto tabulky, které jsou zobrazeny na předešlé stránce, jsou naším výstupem měření zamě-

řeného pouze na rozpoznání a nerozpoznání hlasového příkazu. Pomocí těchto tabulek už může-

me tyto dva programy testovat, který z těchto programů je pro rozpoznání hlasového příkazu (izo-

lovaného slova) lepší. Tuto skutečnost budeme testovat pomocí Hypotéz. Pro lepší představu 

jsme z tabulek (předešlá stránka) vytvořili grafy zastupující data v těchto tabulkách. V grafech je 

znázorněna na x-ové ose procentuální úspěšnost rozpoznání vysloveného příkazu a na y-nové ose 

jsou znázorněny veškeré příkazy pro ovládání provozně technických funkcí v inteligentní budově. 

Dále jsme graf doplnili o počet úspěšných a neúspěšných pokusů.  

 

 

Obr. 7.1 :Graf počtu úspěšných a neúspěšných pokusů (Program MFCC) 
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Obr. 7.2 : Graf počtu úspěšných a neúspěšných pokusů (Program TD) 

 

Nyní nás čeká testování, který z těchto programů je pro rozpoznávání hlasových příkazů 

lepší. Když se podíváme na grafy úspěšnosti7.1,7.2a na tabulky 7.4, 7.5vidíme, že už teď pro-

gram č. 1 (MFCC) rozpozná příkaz správně na 69% (zaokrouhleně) a program č.2 (TD) pouze na 

59% (zaokrouhleně ). Ale to neznamená, že tento rozdíl je statisticky významný. Proto pomocí 

těchto tabulek provedeme testování pomocí Hypotézy a zjistíme, zda rozdíl mezi celkovou rozpo-

znávací schopností programu MFCC a programu TD je statisticky významný. Tímto si potvrdí-

me, který z těchto programů je lepší, anebo jsou stejné, při rozpoznávání hlasových povelů. 
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Nyní teda přikročíme k samotnému testování pomocí Hypotéz. Z naměřených dat a tabulek 

vidíme, že se jedná o data s binomickým rozdělením. To znamená, že tyto data musí splňovat 

určité podmínky, aby námi vybraný test hypotéz se dal použít. 

 

Podmínka program MFCC: 

1) Naměřená data n musí obsahovat minimálně 30 vzorků (měření) 

     

         

Podmínka je tedy splněna. 

2) Naměřená data n musí být větší než
 

  (   )
 

  
 

  (   )
 

         

Podmínka je tedy splněna. 
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Podmínka program TD: 

1) Naměřená data n musí obsahovat minimálně 30 vzorků (měření) 

     

         

Podmínka je tedy splněna. 

2) Naměřená data n musí být větší než
 

  (   )
 

  
 

  (   )
 

         

Podmínka je tedy splněna. 

  
                

                    
      

 

Vidíme tedy, že naše data prošly všemi podmínkami. Můžeme tedy přikročit k testování 

Hypotéz. 
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Testování hypotéz: 

 Zvolený test:Test homogenity dvou binomických rozdělení 

 Nulová hypotéza H0 :            

 Alternativní hypotéza HA :           

 P-hodnota:0,008 

 

 

Obr.7.3: Ukázka vyhodnocení Hypotézy pomocí Statgraphiku 

 

Výstup statistického šetření: 

 

Zde vidíme, že P-hodnota je menší než 0,05 ( =0,05 je hladina významnosti), což zname-

ná, že zamítáme nulovou hypotézu H0. Můžeme tedy říci.Na hladině významnosti 5% zamítáme 

nulovou hypotézu H0. Z toho vyplívá, že rozdíl mezi rozpoznávací schopností programu MFCC a 

programu TD je statistický významný. Dále podle pravděpodobností  a také alternativní hypoté-

zy HA. Vidíme, že program MFCC je tedy statisticky významně lepší pro rozpoznávání hlasových 

povelů než program TD. Dále ještě můžeme říci: S 95% spolehlivostí lze tvrdit, že úspěšnost 

rozpoznání programu MFCC (č.1) je o 2,0% až 18,1% lepší než úspěšnost programu TD (č.2). 
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8 Závěr 

Úkolem nebo cílem této práce, jménem Hlasové ovládání provozně technických funkcí v 

inteligentní budově s asistivní péčí o seniory, bylo realizovat, vyvinout a otestovat hlasové ovlá-

dání inteligentních budov jejich provozně technických funkcí, za pomoci izolovaných slov (hla-

sových příkazů). Tuto práci jsem realizoval na výukovém panelu v místnosti EB109, což je míst-

nost pro výuku automatizace budov. Místnost mi zpřístupnil a doporučil pan vedoucí práce. Výu-

kový panel v místnosti EB109 byl schopen po správném zapojení a nastavení (naprogramová-

ní)ovládat určité provozně technické funkce, jako jsou například osvětlení, žaluzie, topení a také 

stmívání. Stmívání bohužel v této práci není realizováno z důvodů poruchy Dimming modulu 

(modul pro stmívání). Mým hlavním úkolem bylo tento panel rozšířit o hlasové ovládání. Dalším 

úkolem bylo zajistit komunikaci mezi KNX sběrnicovým systémem, výukovým panelem a na-

vrhnutým programem pro hlasové ovládání. 

Prvním krokem, kterým jsemzačal, bylo seznámení s výukovým panelem,obsahující KNX 

sběrnicový systém, a jeho vlastnostmi. Pro vypracování této práce bylo nutností tento panel 

správně zapojit, oživit a naprogramovat. Pro naprogramování byl použit programátor ETS4. Pro 

naprogramování více než tří modulů KNX je nutností vlastnit licencovanou verzi tohoto progra-

mu, kterou jsem obdržel od vedoucího práce. Součástí tohoto panelu byl také modul LoxoneMi-

niserver, který zajišťoval rozhraní mezi Ethernetem (UDP) a KNX sběrnicovým systémem. Po 

správném naprogramování výukového panelu a jeho nastavení, jsem otestoval všechny napro-

gramované provozně technické funkce, které jsou v našem případě žaluzie, osvětlení a topení. 

Tyto funkce jsem nastavil tak, že se spustí po zmáčknutí určitého tlačítka na multifunkčním vypí-

nači.  

Dalším úkolem bylo zjistit, jak program ETS 4 ovládá náš výukový panel. Tuto problema-

tiku jsme vyřešili pomocí programu Wireshark 1.12.3. Jedná se o program určený pro analýzu 

sítě, to znamená, že program je schopný monitorování síťové karty a zobrazovat příchozí a od-

chozí datagramy. Tím to postupem bylo zjištěno jak datagramy vyslané programem ETS4 vypa-

dají. Zjistilo se, že tyto datagramy jsou v 16tkové soustavě a pomocí nich jsme schopní ovládat 

naše provozně technické funkce vývojového panelu.  

Následujícím úkolem bylo realizování programu pro hlasové ovládání provozně technic-

kých funkcí. Pro zhotovení tohoto programu jsem si vybral prostředí Matlab, kde již jsou napro-
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gramovány určité funkce, které jsou nezbytné pro rozpoznání izolovaných slov. Než jsem 

bylschopen programovat, bylo velice nutné si zjistit jaké metody zpracování a rozpoznání hlaso-

vých příkazů existují. Po uvážení, byly vybrány dvě metody a to metoda MFCC (Mel-

frequencycepstrumcoeficients) a metoda TD (TimeDomain). V aplikacích byl také naprogramo-

ván UDP klient, který je schopný poslání datagramů, které jsme si zjistili pomocí programu ETS4 

a Wiresharku 1.12.3. Naprogramovány byly teda dvě aplikace, což je nad rámec zadání diplomo-

vé práce. Naprogramoványbyly dvě aplikace z důvodů statistického šetření. 

Posledním krokem bylo teda statistické šetření těchto dvou programů (MFCC a TD). Prvně 

jsme museli naměřit data, které jsme umístili do tabulky. Toto měření probíhalo formou vyslove-

ní hlasového příkazu a zaznamenání odpovědi programu, zda byl příkaz rozpoznán,špatně rozpo-

znán či nikoliv. Takto jsme každý hlasový povel testovali 30-krát, což tedy znamená, že celkově 

jsme vyslovili 270-krát hlasový příkaz a obdrželi jsme tedy 270 odpovědí z důvodů 9 naprogra-

movaných a nastavených provozně technických funkcí pro každý rozpoznávací program. Pomocí 

zpracování těchto dat pomocí kontingenčních tabulek, jsme zjistili úspěšnost rozpoznání hlasové-

ho příkazu pro oba programy. Úspěšnost rozpoznání hlasového povelu pro program MFCC je 

zaokrouhleně 69% a pro program TD zaokrouhleně 59%. Testováním pomocí hypotéz, kde jsme 

vybrali Test homogenity dvou binomických rozdělení, jsme zjistili, že rozdíl mezi úspěšností 

rozpoznání hlasového příkazu programů je statistický významný. P-hodnota je menší než 0,05 

( =0,05; hladina významnosti), což znamená, že zamítáme nulovou hypotézu H0. Můžeme tedy 

říci. Na hladině významnosti 5% zamítáme nulovou hypotézu H0.Dále podle pravděpodobností   

a také alternativní hypotézy HA. Vidíme, že program MFCC je tedy statisticky významně lepší 

pro rozpoznávání hlasových povelů než program TD. Dále ještě můžeme říci: S 95% spolehlivos-

tí lze tvrdit, že úspěšnost rozpoznání programu MFCC (č.1) je o 2,0% až 18,1% lepší než úspěš-

nost programu TD (č.2). 

Pro vylepšení této aplikace by bylo nejlepší používat místo mikrofonu, mikrofonovou síť 

rozmístěnou po celé budově. Další možností vylepšení je použití handsfree na místo mikrofonu. 

U tohoto vylepšení bychom ale museli zajistit komunikaci mezi programem a handsfree za pomo-

ci nejčastěji technologie a tou je bluetooth.  

 

  



 

Seznam použité literatury: 

[1] MERZ, Hermann, Thomas HANSEMANN a Christof HUBENER. Automatizované 

 systémy budov: Sdělovací systémy KNX/EIB, LON a BACnet. 2008. vyd. Praha: Gra

 da Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2367-9. 

[2] Psutka J., Muller L., Matoušek J., Radová V.: Mluvíme s počítačem česky, ACADE

 MIA, Praha 2006, ISBN 80–200–1309–1 

[3] UhlířJ., Sovka P., Pollák P., Hanžl V., Čmela R.: Technologie hlasových komunikací,

 nakladatelství ČVUT Praha 2007, ISBN 978–80–01–03888–8 

[4] Sedláček M., Šmíd R.: MATLAB v měření, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005,ISBN 80–

 01–02851–85 

[5] Uhlíř J., Sovka P.: Číslicové zpracování signálů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1995,

 ISBN 80–01–01303–0 

[6] LIANG HSU a KUNE-YAO CHEN. PRACTICAL DESIGN OF INTELLIGENT RE

 MOTECONTROLLER WITH SPEECH-RECOGNITION AND SELF-LEARNING 

 FUNCTION. 2009.ISBN 978-1-4244-3703-0/09. Akademická práce. John’s 

[7] SODA, Shimpei, Masahide NAKAMURA, Shinsuke MATSUMOTO, Shintaro IZUMI,

 Hiroshi KAWAGUCHI a Masahiko YOSHIMOTO. ImplementingVirtual Agent as an

 Interface for Smart HomeVoiceControl. Japonsko, 2012. ISBN 1530-1362/12. Aka

 demická práce. KobeUniversity. 

[8] Soukup, Lukáš. Technika v inteligentních budovách má být nenápadným a užitečným 

 společníkem, říká Lenka Lhotská[online]. 2011 [cit. 2015-5-6]. Dostupné z: 

 http://www.sciencecafe.cz/inteligentni-budovy/ 

[9] MyVoice. HlavníoknoprogramuMyVoice[online].2013 [cit. 2015-5-6].Dostupné z:

 http://www.fugasoft.cz/index.php?cont=myvoice 

[10] Voicepod. VoicePod[online]. 2013 [cit. 2015-5-6].Dostupné z: 

 http://www.voicepod.com/ 

  



 

[11] Voicepod :Voicepodheader[online]. 2013 [cit.2015-5-6].Dostupné z: 

 http://incontroluk.com/houselogix-software-and-products-voicepod/ 

[12] MegaWord :Megaword [online]. 2012 [cit. 2015-5-6].Dostupné z:

 http://www.speechtech.cz/produkty/megaword.html/ 

[13] Chassing , R., Reay D.: Digital SignalProcessing and Applicationswiththe

 TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK; John Wiley and Sons, Inc. New Jersey 2008. 

[14] Vaňuš J.: Hlasová komunikace s řídícím systémem; VŠB-TUO, Ostrava 2009 

[15] Smolon M.: Hlasové ovládání provozně technických funkcí v inteligentní budověVoice

 controloperational and technicalfunctions in intelligentbuilding; VŠB-TUO, Ostrava 

 2014 

[16] Matlab :Matworks [online]. 2015 [cit. 2015-5-6].Dostupné z:

 http://www.mathworks.com/ 

[17] KNX. KNX: eCampus[online]. 2015 [cit. 2015-06-05]. Dostupné z: 

 http://wbt5.knx.org/ 

[18] Webofknowledge. Web of knowledge [online] 2015 [cit. 2015-06-05].Dostupné z : 

 http://apps.webofknowledge.com 

[19] Uhlíř, J.: Technologie hlasových komunikací; učební texty, Nakladatelství ČVUT, Praha 

2007 

 


