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Abstrakt 

 Tato bakálařská práce pojednáva o analýze řečového signálu v časové oblasti za účelem 

ovládaní počítače pomocí hlasových povelů. Vysledné programové řešení obsahuje nejprve 

nastavení (kalibraci) mikrofonu kvůli moţnému okolnímu rušení. Poté je uţivatel vyzván k 

natrénování (namluvení) hlasových povelů přiřazených jednotlivým funkcím programu. Tyto vzory 

jsou rozděleny do segmentů o velikosti 25 ms a následně analyzovány za pomocí 3 parametrů - 

počet průchodů nulou, krátkodobá intenzita a autokorelační funkce (ACF). Poté jsou přes 

mechanismus serializace ukládány do slovníku. Takto natrénované aplikaci jiţ stačí aktivovat 

odposlouchávací mód, který zaručí odchytávání hlasových akustických řečových signálů a jeho 

porovnávání se vzory ve slovniku pomocí algoritmu DTW. Při pozitivním výsledku porovnání 

program zareaguje provedením akce přiřazené danému hlasovému povelu. 

 

Klíčová slova:  

ACF, DTW, analýza řeči, krátkodobá energie, krátkodobá intenzita, krátkodobá funkce počtu 

průchodů nulou, detekce hranic slova, zpracování řečového signálu, časová oblast  

 

 

Abstract 

 This bachelor thesis deals with the analysis of speech signal in the area of time for 

purposes of controlling the computer via vocal commands. Resultant program solution contains in 

the first place calibration of the microphone due to possible ambient disturbances. Consequently 

the user is invited to train (record) voice commands assigned to individual program functions. 

These command samples are divided into segments (each 25 ms long) and consecutively 

analysed by means of 3 parameters – zero crossing, short-term intensity and ACF. Then they are 

saved to the dictionary through the serialization mechanism. Application trained this way is ready to 

catch the voice acoustic speech signals and compare them with samples in the dictionary using the 

DTW algorithm. If the results of comparison are positive, the program will carry out the specific 

actions assigned to particular voice command. 

 

Key words: 

ACF, DTW, speech analysis, short-term energy, short-term intensity, short-term zero-crossing 

function, detection of word boundaries, processing of speech signal, area of time 



Seznam pouţitých zkratek: 
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DTW - Dynamic Time Warping  
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TTS  - Text To Speech 

SR  - Speech Recognization  
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A/D - Analog/Digital 
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1.Úvod 

 S rozvojem techniky v posledních desetiletích roste i potřeba člověka s touto technikou 

komunikovat. V některých případech se stále jeví jako uspokojující ovládání pomocí standardních 

vstupů, jako jsou různé konzole, klávesnice či manipulační pulty. V mnoha případech je nicméně 

mnohem praktičtější či dokonce nutné, tyto vstupy zaměnit za jiné. Řeč je jedním z 

nejvyuţívanějších způsobů komunikace mezi lidmi, proto je logické, ţe společné úsilí mnoha 

techniků a programátorů směřuje právě k vyuţití tohoto komunikačního prostředku jakoţto rozhraní 

mezi člověkem a strojem. Počátkem 70. let došlo k velkému pokroku v oblasti vědního podoboru 

nazvaného teorie signálu. Toto, společně s razantním nástupem výpočetně silnějších strojů, 

přispělo k rozvoji systémů pro zpracování řečového signálu. Řeč jako komunikační prostředek 

mezi strojem a člověkem má oproti standardním vstupům mnoho výhod - přenos informací můţe 

například probíhat nezávisle na momentálním stavu končetin a očí mluvčího. Tato skutečnost je 

obrovským přínosem v situacích, kdy jsou tyto části těla handikepované, případně zaměstnané 

jinou činností. Příkladem můţe být komunikace s palubním počítačem automobilu při řízení, kdy je 

člověk plně zaměstnán sledováním okolního provozu a mechanickým ovládáním vozu, proto je 

velice praktické vyuţít ke komunikaci právě řeči. Nelze však opomenout ani nedostatky tohoto 

způsobu komunikace, jako jsou velké výpočetní reţie, v případě velkých slovníků značné 

paměťové nároky, chybovost a v současné době ještě neschopnost stroje vést s řečníkem plně 

korektní a spontánní dialog. Zde je potřeba zdůraznit, ţe takto navrţené systémy by se neměly 

vyuţívat pro nevratné a ţivotu nebezpečné procesy, jelikoţ spolehlivost nedosahuje tak vysoké 

úrovně jako je tomu u standardních vstupů. Zadavatel povelu by měl mít vţdy moţnost návratu 

před špatně zadaný nebo špatně rozeznaný povel.  

¨ Cílem této práce je popsat základní problematiku zpracovávání řečových signálů, metody, 

kterých se při tomto procesu vyuţívá a poté zkonstruovat aplikaci, jeţ bude pomocí těchto metod  

fungovat jako rozhraní mezi člověkem a počítačem. Aplikace bude připravena pro uţívání 

nevidomými osobami. Po natrénování (namluvení vzorů pro jednotlivé povely) a nastavení aplikace 

za pomoci osobního asistenta, budou tito lidé schopni ovládat počítač bez nutnosti vyuţití běţných 

vstupů a dalších osob. Aplikace umoţní pomocí hlasových povelů spouštět a následně zavírat 

videa, hudbu, internet, rádia a prezentace.  

 První část práce se zabývá problematikou ovládání počítače slepými lidmi, druhá se pak 

věnuje vzniku řečového signálu a komplikacím, které mohou vzniknout při návrhu systému pro 

rozpoznání řeči. Dále jsou rozebrány jednotlivé etapy a metody slouţící k zaznamenáni 

akustického signálu, parametrizaci, uloţení a následnému porovnání se vzory ve slovníku. 

Poslední část se věnuje realizaci samotného systému a vyhodnocení výsledků. Při realizaci této 

práce jsem vycházel z bakalářské práce Bc. Antonína Brettšnajdra, publikované na Vysoké škole 

báňské – Technické univerzitě v roce 2009, týkající se syntézy zvukového signálu [4].  
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2. Analýza problémů nevidomých při ovládání počítače 

Jedním z nejtěţších zdravotních handicapů je slepota. Ještě nedávno si jen málokdo dokázal 

představit zapojení lidí s tímto postiţením do normálního ţivota. S postupným vývojem výpočetní 

techniky se však někteří konstruktéři začali zajímat o vyuţití těchto přístrojů nevidomými. 

Dosáhnout stejné úrovně vyuţití jako je tomu u lidí bez poruch zraku zatím nelze, ale v mnoha 

směrech se jiţ dnes podařilo tyto systémy a metody jejich obsluhy sestrojit. Řešení otázek 

ohledně vyuţití výpočetní techniky nevidomými spoluobčany zůstává i nadále aktuálním a 

otevřeným tématem.  Nevidomý člověk na vstupní ani výstupní zařízení počítače nevidí, je tedy 

třeba vymyslet, jak bude proces komunikace probíhat. Systém musí umět nabídnout takový 

vstupně výstupní prostředek ke komunikaci, který tento hendikep obchází. Nejlepší variantou se 

zdá být zvukový vystup. Vstupní zařízení můţe být speciálně upravená klávesnice, myš či nějaký 

speciální joystick, nicméně mnohem praktičtějším a přirozenějším druhem komunikace je pro 

slepého řeč. V posledních letech se mnohem častěji objevují systémy vyuţívající právě tento 

vstup, tedy systém, který přijímá hlasové povely od nevidomého a na jejich základě vyhodnocuje  

výstupy. Ty jsou pak realizovány nejčastěji formou syntetizované řeči nebo předem namluvených 

odpovědí .  

 K vyuţití takového systému však nestačí nevidomému pouze technika a softwarové 

vybavení, je také třeba mít k dispozici někoho, kdo jej provede nastavením aplikace. Kaţdý 

nevidomý člověk má k dispozici osobního asistenta, který mu pomáhá s všedními činnostmi, tudíţ 

mu můţe pomoci i s nastavením programu. 
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3. Analýza problematiky řečových systémů 

3.1 Vytváření mluvené řeči a její vlastnosti 

 Tato kapitola se zabývá nastíněním toho, co vlastně řeč je, jak se projevuje a jak se dá 

reprezentovat. Jazyk je moţné definovat jako schopnost vyjádřit myšlenky pomocí mnoţiny 

symbolů, mezi kterými jsou nejčastěji uváděny mnoţiny grafické (latinka, azbuka, řecké alfabety, 

čínské ideogramy) a akustické (řeč). Způsob komunikace pomocí řeči je výsadou lidí a cílem je 

sdělování myšlenek a zprostředkování komunikace mezi nimi. Řeč existovala mnohem dříve, neţ 

se lidé naučili psát. Pro člověka obvykle nebývá řeč sloţitou činností - nedělá mu problém něco 

říkat, tak jako nedělá problém posluchači poslouchat. Tuto činnost si osvojíme jako děti; její 

výhodou oproti grafické formě je, ţe u toho můţeme vykonávat i jiné činnosti – chodit, řídit auto. 

Nevýhodou je pak pomíjivost - myšlenka je vyslovena, řečník uţ se k ní nevrací a pokračuje v 

projevu. 

 Mluvená řeč se přenáší komunikačním kanálem ve formě akustických vln, neboli 

akustického signálu. Jeho podstatou je vlnění elastického prostředí v oboru slyšitelných frekvencí. 

(Komunikačním kanálem je prostředí, kterým se řečový signál přenáší - vzduch, voda). 

V akustickém signálu je zakódováno několik druhů informací. Akustická sloţka obsahuje 

amplitudové frekvenční časové spektrum, zatímco sloţka lingvistická zahrnuje fonetickou, 

morfologickou, syntaktickou, sémantickou a pragmatickou strukturu. Mezi specifické vlastnosti 

řečníka se řadí rysy charakteristické pro jeho řečový trakt a specifický způsob jeho artikulace 

(intonace, rytmus řeči, barva hlasu, různé řečové vady a informace o emocionálním stavu řečníka. 

 

Obrázek 3.1. Hlasový trakt člověka 
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Vznik řečového signálu je poměrně sofistikovaný problém. Pro účely této práce postačí 

zjednodušený nástin jeho funkce. Hlasový trakt lze rozdělit na tři části – dechové, hlasové a 

artikulační ustroji. Dechové se stará o přísun energie do celého systému - vhání vzduch do 

hlasového ústrojí, které je uloţeno v hrtanu a jehoţ nejdůleţitější částí jsou hlasivky. Ty si můţeme 

představit jako jakousi blánu, která je při mlčení řečníka stáhnutá (je v klidovém postavení) a 

vzduch prochází volně k dýchání. Ve chvíli, kdy začne člověk mluvit, se blána roztáhne (fonační 

postavení), čímţ vstoupí do cesty vzduchu, který je tlačen z plic. Působením tohoto tlaku se 

hlasivky stávají pruţnými a začínají kmitat. V důsledku kmitání hlasivek se jinak homogenní 

vzduchový proud dělí na segment hustšího a řidšího vzduchu. Dochází ke vzniku tzv. vzduchové 

vlny, kterou vnímáme jako zvuk. Tento periodický proud vduchových pulsů tvoří základ lidského 

hlasu a bývá označován termínem základní (hlasivkový) tón F0[Hz], který představuje nosný 

zvuk řeči. Tato frekvence je fyzikální charakteristikou řečového signálu.Její udávaný rozsah je 60 - 

400 Hz; frekvence je ovšem jiná u dětí a dospělých, u muţů a ţen. Při normální řeči se výška 

základního tónu u muţů nejčastěji pohybuje v rozmezí jedné oktávy, tzn. 80 - 160 Hz (s průměrnou 

hodnotou 132 Hz), u ţen pak 150 - 300Hz (s průměrnou hodnotou 223 Hz). Zaznamenány jsou i 

případy muţských hlasů, u kterých frekvence základního tónu klesla aţ na 50 Hz a ţenskych hlasů 

s frekvencí přesahujicí hranici 400 Hz. Při zpěvu se základní tón dokonce pohybuje v rozmezí dvou 

oktáv - u sopránistů není výjimkou, ţe přesáhne 1000 Hz. 

 Frekvence základního tónu však ve skutečnosti není konstantní, při delších úsecích se zde 

projevuje intonace. Patrné je zde i mírné kolísání délky základního tónu, obvykle jiţ z periody na 

periodu. Tento jev se nazývá „jitter“, neboli střední rozdíl délek sousedních period, dělený střední 

délkou periody, a udávaný v procentech. Důleţité je také zmínit i mírné kolísání amplitudy, jeţ je 

označováno jako „shimmer“ (střední rozdíl mezi amplitudami sousedních hlasivkových pulsů). 

Klidový a fonační stav hlasivek jsou jejich dvě základní protikladná postaveni, a obou je s mírnými 

modifikacemi pouţíváno při tvorbě řeči. Fonační postavení umoţňuje vznik hlasivkového tónu, 

jehoţ se vyuţívá při vytváření znělých zvuků (samohlásky a znělé souhlásky). Při klidovém 

postavení vznikají neznělé zvuky, které neobsahují základní hlasivkový ton a jsou utvářeny aţ 

následnou modifikací v nadhrtanových dutinách.  

 Poslední částí hlasového traktu je artikulační ústrojí, které umoţňuje vytvářet velké 

mnoţství různých zvuků, ktere charakterizují mluvenou sloţku jazyka. Skláda se z velkého 

mnoţství jednotek - od nadhrtanových dutin přes jazyk aţ po dutiny nosní. Důleţité je, ţe se zde 

pomocí různých překáţek a resonance akustická energie soustředí kolem určitých frekvencí, 

nazvaných formátové. Oblasti zesíleni energie se nazývají formanty a označují se F0,F1…Fn, 

přičemţ F0 (nejniţší frekvence) udává výšku tónu, a ostatní frekvence udávají jeho barvu (tembr) . 

Při zapojení nosní dutiny dochází navíc vlivem jejich antirezonančních vlastností k potlačení 

nekterých frekvencí signálu, které se značí A0,A1…An. Kombinací těchto procesů vzniká zvuk 

tónového charakteru, kterému říkáme hlas.  
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3.2 Definice dialogového systému a jeho vyuţití  

 Nejzákladnější a nejpřirozenější komunikační technikou uţívanou mezi lidmi je řeč. Proto je 

pochopitelné, ţe úsilí mnoha vědců a techniků v oboru výpočetní techniky směřuje právě 

k vytvoření plnohodnotného mluveného dialogu s počítačem. Takto navrţený systém se nazývá  

dialogový systém (DS). Tyto architektury nacházejí uplatnění například při přístupech do 

databází, kdy je osoba od databáze vzdálena a můţe s ní komunikovat pouze přes mobilní telefon. 

Další moţnost vyuţití je v systémech automatických rezervací po telefonu nebo u automatů 

telefonických operátorů. Velkou výhodou je, ţe sluţby mohou být k dispozici nonstop a odkudkoli 

(jedinou podmínkou je vlastnit mobilní telefon). 

 

3.2.1 Rozdělení dialogového systému na komponenty: 

 Následující schéma pracuje s vyuţitím technologie modulu syntézy řeči (Text to speech, 

zkráceně TTS) a modulu rozpoznávání řeči (Speech recognition, dále jen SR). 

 

Příklad: 

DS        :  Dobrý den, zadejte Vaše zákaznické číslo. (Toto je v reţii TTS)  

Člověk  :  Jedna, dvě, tři, čtyři.  (Toto je v reţii SR) 

DS        :  Ahoj Franku, co bys rád? (TTS) 

Člověk  :  Z databáze OBCHOD vyber jméno zákazníka z tisícího řádku tabulky „Objednávky“ (SR) 

DS      :  Moment. Franku, poţadované jméno zákazníka je Jan Novák. Přeješ si ještě něco  

     dalšího? (TTS) 

 

3.2.2 Vyuţití modulů 

 Výše zmíněné moduly se však hojně vyuţívají i samostatně. Text to speech najde uplatnění 

při předčítání uloţených textů či sms zpráv, coţ ocení zejména zrakově postiţení lidé. Speech 

recognition se dá aplikovat například na ovládáni strojů pomocí hlasových povelů v situacích, kdy 

jsou oči i ruce zaměstnány jinou činností (třeba řízením automobilu) a jakákoli manuální 

manipulace s ovládacími prvky zde zapříčiňuje sníţení pozornosti. Pokročilejší techniky umoţní 

řečníkovi diktovat dopis počítači, který jej rovnou převádí na text. Obrovskou pomocí jsou takovéto 

systémy pro hendikepované osoby, např. slepce, lidi bez končetin nebo s obrnou. Sluchově 

postiţení ocení moţnost online automatického generování titulků u televizních programů, kde 
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textová forma promluvy (například pro přímé přenosy) neexistuje. Začínají se vyvíjet i jakési 

hybridy výše zmíněných modulů – takzvané Speech to speech systémy, které z mluvené řeči 

v jednom jazyce generují promluvu v jazyce jiném, čímţ plní funkci automatických překladatelů na 

mezinárodních jednáních. Tyto systémy však naráţejí na problém správného překladu obsahu 

sdělení mezi dvěma jazyky (tuto činnost obstarává samostatný modul). Tato práce se zaměřuje 

výhradně na problém rozeznávání řeči.  

4. Metody analýzy řečového signálu 

 Zhotovení systémů pro komunikaci člověka se strojem není záleţitostí pouze několika 

posledních desetiletí. Tento problém se snaţili vyřešit jiţ v druhé polovině 18. století fyzici a 

konstruktéři Wolfgang von Kempelen a Christian Gottlieb Kratzenstein, kteří nezávisle na sobě 

experimentovali s mechanickým syntezátorem lidského hlasu. Od té doby jiţ bylo vyvinuto i  

odzkoušeno mnoho přístupů a metod týkajících se analýzy, syntézy a rozpoznávání řečového 

signálu. Hlavní pokrok byl zaznamenán s nástupem číslicových počítačů, kdy se uplatnily a 

rozvinuly metody digitalizace a číslicového zpracování akustického řečového signálu. Od této 

chvíle závisí veškerý vývoj v oblasti řečových technologií na aktuálním pokroku ve výpočetních 

systémech. Příkladem můţe být dnes hojně vyuţívaná Furierova transformace, která je ve své 

analogové formě známá jiţ od první poloviny 18. století a patří mezi stěţejní algoritmy této 

problematiky. Její diskrétní forma je pak známá od nástupu prvních počítačů v 50. letech 20. 

století. Avšak její největší uplatnění v reálném čase lze sledovat aţ s nástupem signálových 

procesorů v první polovině devadesátých let 20. století. Dnes je jiţ výpočetní výkon obyčejných 

osobních počítačů na takové úrovni, ţe jiţ není vůbec potřeba signál předpracovávat signálovým 

procesorem, protoţe zvládají výpočet mnohabodové Furierovy transformace v reálném čase i se 

spoustou následných zpracování.  

 Podobný vývoj lze sledovat i co se týče rozvoje a uplatnění klasifikačních metod. Byl 

výrazně ovlivněn uplatněním nového způsobu porovnání a kvantitativního oceňování podobnosti 

dvou promluv za pomocí techniky dynamického programování, coţ umoţnilo porovnávání 

nelineárně proměnlivého tempa řeči. To bylo kvůli prudkému nárůstu výpočetních operací moţné 

aţ s odpovídajícími moţnostmi výpočetních systémů. Tento přístup byl v osmdesátých letech 

bezkonkurenčně nejfrekventovanější a dodnes je pouţíván v jednoduchých systémech, kde je 

potřeba rozpoznat pouze izolovaná slova (například hlasové povely). 

 V průběhu 80. let se rozvinula a zdokonalila jiná technika klasifikace řeči, která je vystavěna 

na statickém přístupu k zpracováni řečového signálu. Hodí se zejména při rozpoznávání souvislé 

řeči. V problematice rozpoznávání souvislé řeči byla naprosto průlomová metoda modelování řeči 

na základě Markovových modelů, které nemodelují celá slova, ale kratší subslovní úseky 

(například fonémy, alofony, trifony). Společně s Dynamickým borcením času (dále DTW) jde o dva 
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základní přístupy k rozpoznání řeči, a déle v této práci se jimi budu podrobněji zabývat. 

 První masivnější praktické vyuţití dialogových systémů bylo nastartováno v devadesátých 

letech 20. století. Tyto systémy vycházely z komunikace s uţivatelem na základě souborů nápověd 

a jednoduchých odpovědí, pomocí nichţ pak hledal cestu k poţadovaným informacím. 

K usnadnění realizace takovýchto aplikací byl vyvinut počítačový jazyk Voice-XML. 

 Dnes výzkum hlasových dialogových systémů směřuje k systémům nové generace, kde 

bude komunikace s počítačem probíhat s vyuţitím jiţ neomezeného přirozeného jazyka. Stále 

však vyţaduje omezenou komunikační oblast, pro kterou je dialog připraven. Hlasový dialogový 

systém přitom vyuţívá modulu porozumění, který převádí rozpoznaný řetězec slov na posloupnosti 

dialogu. Pro porozumění jsou pouţívány buď techniky zaloţené na robustních sémantických 

parserech (bezkontextových gramatikách), nebo se vyuţívají statické indukční techniky opírající se 

o zpracování trénovacích dat. 

4.1 Kódování tvaru vlny 

 Informace obsaţená v mluvené řeči je obvykle získávána zachycením pomocí mikrofonu. 

Tento signál je však analogový, pro další zpracování je jej proto třeba převést na signál diskrétní, 

neboli jej převést do číslicového tvaru tak, aby reprezentoval spojitý analogový signál posloupností 

číselných údajů z konečného souboru hodnot. Tento proces se nejčastěji nazývá pulzní kódová 

modulace (PCM) nebo téţ digitalizace.   

4.1.2 Pulzní kódová modulace - PCM 

 Skládá se ze dvou částí:  

 vzorkovaní  

 kvantování s kódováním 

 Vzorkování je transformace signálu s(t) spojitého v čase na posloupnost vzorků sn = s(nT) 

diskrétních v čase. Přitom toto vzorkování probíhá v časových okamţicích tn = nT, kde T je perioda 

vzorkováni a n = 0,1... nekonečno. Z tohoto vztahu si můţeme vyjádřit vzorkovací frekvence 

(sample rate) Fv = 1/T. Je však třeba brát v potaz jejich omezení Nynqistovým vzorkovacím 

teorémem. Z toho plyne, ţe pro správnou rekonstrukci navzorkovaného signálu je zapotřebí Fv = 

2Fmax, kde Fmax  je nejvyšší frekvence obsaţená ve vstupním signálu. Lidská řeč má rozsah zhruba 

16 Hz  - 16 kHz, správné rekonstrukce řečového signálu se dosáhne za pouţití Fv o hodnotě 

alespoň 32 kHz. Čím větší Fv, tím větší spotřeba výpočetního výkonu. Pro účely tohoto programu 

však přímá rekonstrukce signálu není nutná, z důvodu úspory výpočetních nároků docházelo k 

experimentům s různými hodnotami Fv. Zde je třeba si uvědomit, k jakým účelům bude program 

slouţit. K identifikaci, verifikaci nebo určení nálady řečníka by bylo zapotřebí zaznamenávat velmi 

jemné změny, tudíţ by úroveň Fv musela být podstatně vyšší. V systémech nezávislých na 



8 

 

řečníkovi by tedy bylo třeba jemnějšího vzorkování; aplikace, která je předmětem této práce je 

však na řečníkovi závislá a rozeznává pouze jednotlivé hlasové povely. Nejvyšší informační 

hodnota řeči je obsaţena ve frekvenční oblasti 0,5 – 2 kHz, oblast nejvýznamnější z hlediska 

srozumitelnosti se vyskytuje v rozmezí 2 – 4 kHz. Po aplikaci Niqystova teorému na tento rozsah 

vyšly hodnoty Fv = 8000 Hz.  

 Kvantizace s následujícím kódováním je aproximací analogové hodnoty vzorku signálu 

jednou z konečného počtu číselných hodnot. Děje se tak nejčastěji v analogovo – digitálním (A/D) 

převodníku, který přijímá vstupní analogové napětí vytvořené vzorkovačem, a z něj pak generuje 

odpovídající kódovou reprezentaci (pro tyto účely to budou čísla). Při návrhu kvantizéru, který má 

rovnoměrně rozloţenou kvantizaci úrovně, stačí udat počet úrovní kvantování a kvantizační 

krok Δ. Počet úrovní se většinou volí jako 2B, kde B je počet bitů v binárním kódu. Parametry B a Δ 

se vybírají tak, aby byl pokryt celý rozsah signálu. V případě výběru kvantování s počtem 

kvantovacích úrovní 28  bude výsledný prostor odpovídat 8 bitům v binárním kódu. 8 bity lze 

vyjádřit číslo od 0 do 255. Jako nejjednodušší postup se pak jeví zvolit kvantizační krok 1, který 

jednomu vzorku signálu přidělí 255 moţných cifer.  

 Jak jde vidět na obrázku, při kvantizaci dochází k určité ztrátě informace kvůli 

zaokrouhlování hodnot pro vzorky leţící mezi jednotlivými kvantizačními hodnotami. 

Zaokrouhlování nejčastěji probíhá na nejbliţší celočíselnou niţší hodnotu. Tento defekt se nazývá 

kvantizační zkresleni a nebo také kvantizační šum.  Profesor Lawrence Rabiner z Rutgersovy 

univerzity ukázal, ţe odstup signálu od kvantizačního sumu je B - bitový převod přibliţně (6B - 

7,2dB). Dynamický rozsah běţného řečového signálu je asi 60 dB, z čehoţ plyne, ţe pro jeho 

kvalitní záznam je potřeba 11 – 12 bitový převod. 8 bitů, zvolených výše je pro dané potřeby 

nedostačující, proto byla pro účely aplikace zvolena další mocnina 2, coţ je 16. Pro zatíţení CPU 

představuje tato hodnota zanedbatelné navýšení, pro veškeré interní početní operace je to však 

obrovský přínos. 

4.2. Předpracování signálu (pre - proccesing) 

4.2.1. Ustředění (DC offset correction) 

 Jedná se o odstranění jednosměrné sloţky, která není nijak uţitečná a mnohdy můţe 

narušit pozdější zpracování signálu například výpočet energie. Tento problém vzniká nechtěným  

vertikálním posunutím amplitudy nahraného zvuku (viz obrázek 4.1). 
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Obrázek 4.1: Signál před a po ustředění.  

 

 Celou operaci lze vyjádřit vztahem s0[n] = s[n] – μ, kde μ je koeficient posunu, který 

musíme odhadnout. Střední hodnotu můţeme spočítat dvěma způsoby. V případě krátkého kusu 

signálu  můţeme uplatnit jednoduchý offline odhad, tedy jednoduché průměrování po ukončení 

signálu. Jiná situace nastane, pokud je signál příliš dlouhý nebo jej stále přibývá - pak je třeba 

počítat posun a ustřeďovat signál za běhu, neboli online.  

Střední hodnota online se vyuţívá, je-li signál příliš dlouhý, nebo neustále přibývá – střední 

hodnota se dá odhadnout rekurzivně. Její výpočet je podrobněji popsán v [1].  

 

To je ekvivalentní filtrací signálu filtrem s impulsní odezvou: 

 

4.2.2 Normalizace 

 Digitální záznam zvuku má jedno zásadní omezení. Kvůli limitovanému počtu hodnot, které 

lze přiřadit amplitudě zvukového signálu (počet těchto hodnot závisí na počtu bitů, které jsou při 

záznamu pouţity - CD kvalita například disponuje 16 bity, tedy 65 535 hodnotami) existuje zcela 

konkrétní maximální hodnota, kterou jiţ nelze překročit, aniţ by nedošlo ke ztrátě zvukové 

informace a k slyšitelnému (a velmi nepříjemnému) zkreslení. Z tohoto důvodu je nutné vţdy, 

pokud chceme zesílit digitální nahrávku tak, aby k tomuto zkreslení nedošlo, analyzovat celý její 

průběh a najít maximální amplitudu (špičku), byť by byla jediná, a nahrávku zesílit tak, aby tato 

špička byla rovna maximální hodnotě amplitudy, kterou je schopno vstupní/výstupní digitální 

zařízení přenést (nejčastěji vstup nebo výstup ze zvukové karty počítače – většinou se jedná o A/D 

převodníky). V praxi se maximální hodnota zesílení podhodnocuje a často se vyjadřuje v 

procentech, takţe se dá říci, ţe „se normalizace provede na 98 % nebo na -1 dB“ (pokud je 0 dB 

maximum). 
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 Je důleţité signál před normalizací vystředit, protoţe v případě, ţe se tak nestane, dosáhne  

jedna strana amplitudy maxima a druhá (spodní) zdaleka ne. Toto nejlépe demonstruje obrázek, ve 

kterém je první signál normalizován bez předcházejícího ustředění. Na druhém je pak zobrazen  

normalizovaný signál s předcházejícím ustředěním. Jiţ od pohledu je zřejmé, ţe druhý signál bude 

mít výslednou amplitudu (hlasitost) mnohem větší, neţ tomu bylo v prvním případě. Toto se nám 

bude hodit pro efektivnější opracování signálu před porovnáváním se vzory v testovací aplikaci.  

 

Obrázek 4.2: Normalizovaný signál s a bez DC offsetu  

4.3 Segmentace  

 Vzhledem ke své biologické povaze se řečový signál zpracovává výhradně metodami 

takzvané krátkodobé analýzy. Tento přístup vychází z předpokladu, ţe řečový signál má 

kvazistacionární podstatu, coţ znamená, ţe jeho vlastnosti se mění v čase velmi pomalu. Signál je 

rozdělen na časové úseky o stejné délce, a tyto úseky se nazývají segmenty (frame). V analogové 

podobě by velikost segmentu byla vyjádřena časem, jelikoţ se ale pohybujeme v oblasti digitální, 

velikost segmentu musíme definovat počtem vzorku N.   

 Volba této velikosti je dosti problematická. Je ovlivněna účelem, za kterým se dané slovo 

segmentuje. Velikost musí být dostatečně malá, aby bylo moţné naměřené parametry kaţdého 

segmentu aproximovat konstantními hodnotami, ale zároveň musí být dostatečně velká, aby 

zaručila bezchybné naměření parametru. 

 Oba tyto poţadavky jsou splněny při nastavení 10 – 25 ms, coţ souvisí také se změnami 

nastavení lidského hlasového ústrojí, které probíhají v nejkratším intervalu 10 – 25 ms. 

 Často se pouţívá technika částečného překrývání segmentu, coţ je přínosem zejména díky 

vyhlazení časových průběhů parametru signálu. Překrytí je třeba volit s rozvahou, protoţe se tím 

proces segmentace zpomalí a vzrostou jeho výpočetní nároky. Segment s(n) o velikosti N můţe 

být vytvořen po navzorkování, kvantizaci a procesu digitálního předzpracování. Děje se tak pomocí 

váhové posloupnosti tzv. okna. 

4.3.1 Druhy oken pro segmentaci řečového signálu 

 Mějme tedy zvolenou velikost segmentu N. Tato velikost odpovídá velikosti okna 

definujícího, které vzorky z celého slova budou vybrány do daného segmentu. Prvním, 
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jednodušším oknem je takzvané Pravoúhlé okno. Bere všechny vzorky v daném rozsahu tak, jak 

jsou. Druhou moţností je vyuţití Hammingova okna, které krajní vzorky tlumí. Je sice o něco 

sloţitější, ale často se pouţívá právě diky tomuto tlumení, které zlepšuje stabilitu některých 

pozdějších výpočtů. 

Pravoúhlé:                         w(n)= 1                                  pro n = 1,2,…..N      

                                         w(n) =0                                  pro ostatní n 

 

Hammingovo:                      w(n)= 0,54 – 0,46 cos(2 n/N) pro n = 1,2,…..N             

                                          w(n) =0                                  pro ostatní n 

 Zvolené okno se pohybuje po časové ose s krokem N tehdy, kdyţ se nevyuţívá principu 

překrývání segmentů. Pokud jej vyuţijeme, pak se pohybuje s krokem menším neţ N, a to 

v závislosti na velikosti překrytí. Celý proces segmentace pomocí oken se pak dá zapsat vztahem:  

s(n) =  s(n)w(n) 

4.4 Metody pro parametrizaci 
  

 Navzorkovaný řečový signál obsahuje mnoho informací, které jsou však pro rozpoznávání 

řeči irelevantní. K jeho změnám v různých realizacích projevu také dochází příliš rychle, takţe 

rozpoznávání řeči nejde zaloţit přímo na navzorkovaných hodnotách. Současně by také bylo 

zapotřebí velkých paměťových prostředků kvůli značnému počtu jednotlivých hodnot vzorku. Je 

proto potřeba potlačit celkovou redundanci řeči a vyzdvihnout vlastnosti, které jsou relevantní pro 

cílové rozpoznávání. Takto nabyté hodnoty můţeme nazvat Parametry. Tyto charakteristiky 

získáme uţitím vhodných metod analýzy jednotlivých mikrosegmentů. 

 Existují dva základní typy metod pro vytváření příznaků. Za prvé to jsou metody v takzvané 

frekvenční oblasti, například jiţ v úvodu zmíněná Furierova transformace, která rozdělí řečový 

signál na řadu harmonických signálů (sin, cos), čímţ jej převede z časové oblasti do frekvenční 

(obr). To nachází vyuţití třeba při filtrování promluvy z velmi hlučného prostředí, určování 

základního tónu atd. Pro tento konkrétní program však byly vybrány metody získávání příznaků 

z oblasti časové, které se pro problematiku rozpoznávání povelů hodí mnohem více. Rozdíly mezi 

těmito dvěma oblastmi jsou dle mého názoru poměrně sloţité na pochopení, proto jsou zde 

přiloţeny názorná schémata jednotlivých reprezentací. Na obrázku 4.3 je znázorněna 

reprezentace signálu v časové oblasti. Vodorovná osa je osou časovou, svislá zobrazuje amplitudu 

zvuku (hlasitost). Obrázek 4.4 znázorňuje vyjádření signálu ve frekvenční oblasti (vodorovná osa – 

frekvenční, svislá - amplituda signálu v jednotlivých frekvenčních pásmech). 
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Obrázek 4.3: Signál v časové oblasti  

  

Obrázek 4.4: Signál ve frekvenční oblasti 

 

 Je třeba podotknout, ţe většina metod analýzy akustického signálu řeči vychází 

z předpokladu, ţe se jeho vlastnosti v průběhu času mění pomalu (viz kapitolu 2.2 v [2]). Tento 

předpoklad vede k aplikaci tzv. Krátkodobé analýzy, při níţ se úseky řečového signálu 

(mikrosegmenty) ohodnocují jako samostatně oddělené zvuky. Pro účely této práce je podstatné, 

ţe výsledkem provedení těchto analýz bude soubor čísel popisující daný mikrosegment. Jednotlivé 

mikrosegmenty na sebe navazují, a výsledná posloupnost čísel z nich vyplývající popisuje daný 

celek (v tomto případě hlasový povel).  

 

4.4.1 Krátkodobá energie signálu  

 Je průměrná energie diskrétního řečového signálu s(n) na jednom mikrosegmentu. Lze ji 

definovat vztahem : 

 

 

 

 kde s(k) je vzorek signálu v čase k a v(n) reprezentuje zvolený typ okénka. Nedostatkem 

této charakteristiky je její značná citlivost na velké změny v úrovni signálu. Jiţ tak velká dynamika 

řečového signálu je díky kvadrátu ještě markantnější, proto se často vyuţívá takzvaná krátkodobá 

intenzita, která tímto neduhem netrpí. 

)1.4(
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4.4.2 Krátkodobá funkce středního počtu průchodu signálu nulou (ZeroCrossing) 

 

 

Obrázek 4.5: Zobrazení krátkodobé funkce středního průchodu signálu nulou 

  

 Tato jednoduchá charakteristika počítá v mikrosegmentu kolikrát signál přešel z kladné části 

do záporné a lze vyjádřit vzorcem:   

 

kde  

  

 

a w(n) je pravoúhlé okénko. Částečně s sebou nese i informaci o kmitočtu, protoţe větší hodnota 

kmitočtu dává vyšší hodnotu průchodu nulou. Toto je důkladněji probráno v [1] a [3] Pro správný 

popis spektrálních vlastností bychom však museli signál rozdělit do jednotlivých kmitočtových 

pásem. Tato charakteristika se dá také vyuţít pro detekci začátku hlasového povelu.  

 

 

 

 

 

)2.4(

)3.4(

)4.4(
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4.4.3 Krátkodobá autokorelační funkce 

Krátkodobá autokorelační funkce  je definována vztahem 

 

kde w(n) je pravoúhlé nebo Hammingovo okénko. Autokorelační funkce vykazuje některé 

vlastnosti, pro které se jí vyuţívá zejména při indikaci periodičnosti signálu. Tato charakteritika je 

vhodná například pro určení periody základního hlasivkového tónu (viz. [3]) Autokorelační 

koeficienty jsou důleţitým základem pro výpočet koeficientů lineární prediktivní analýzy (viz [2]) 

 

4.5 Určení hranic slov  

 Pro rozpoznávání je nepostradatelnou součástí korektní detekce začátku a konce slova.   

Často je tento proces označován jako detekce koncových bodů. Zde nastává problém při 

zachycení zvuků v pozadí, které dosáhnou stejné intenzity jako zachycovaný řečový signál,  

případně s okolními šumy, které mohou dosáhnout stejné intenzity jako tiché hlásky promluvy. 

 V laboratorních podmínkach nebo v klidném prostředí nemusíme tyto jevy ošetřovat. 

V praxi však nelze z podobných podmínek vycházet. Na správné detekci začátku a konce slova 

závisí celý proces rozpoznávání, přičemţ čím horší je detekce hranic slova, tím vyšší je chybovost 

celého systému. 

 V prostředí, kde jsou tyto zvuky na pozadí konstantní, lze necitlivosti systemu na ně 

dosáhnout stanovením hranice citlivosti pomocí parametrů - a to nejlépe takových, které nejsou 

šumem příliš ovlivňovány. Takovýmito parametry jsou např. LPC koeficienty, avšak odolnějsí jsou 

koeficienty autokorelační. Při opravdu velkém narušení řečového signálu okolními zvuky je třeba 

před analýzou ze šumu vyseparovat uţitečný signál. Za tímto účelem bylo vytvořeno mnoho 

metod, např. vyuţití koeficientu RASTA . 

 Problémem je také rušení vycházející od některých mluvčích - dýchání, kýchnutí nebo třeba 

lupnutí před počáteční samohláskou typické pro některé mluvčí. Další problémy přinášejí mezery 

uvnitř některých slov, např. ve slově „optika“, kde neznělý explosiv „t“ způsobí v daném momentu 

pokles energie. Systém, který by fungoval na principu detekce hranic slov pomocí energie by pak 

mohl tuto situaci vyhodnotit jako konec slova. Tomuto se dá částečně zabránit vhodným zvolením 

minimální velikosti úseku, po jejhoţ dosáhnutí je teprve detekována hranice slova. Vhodné je také 

nepouţívat pro detekci pouze energii, ale přidat třeba ještě parametr středního počtu průchodů 

nulou.  

 

)5.4(
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4.5.1 Metoda, vycházející z krátkodobé energie a počtu průchodů nulou  

 Nejdříve se hodnotí průchody nulou a stanoví se automaticky, v nepřímé úměře dvě 

referenční hodnoty signálu - dolní Ed a horní Eh.  Pokud počet průchodů nulou překročí určitou 

hranici, je vzata velikost Ed, v opačném případě Eh. Jestliţe průběh řečového signálu překročí 

(nepřekročí) referenční hodnoty Ed nebo Eh, vratný čítač čítá nahoru (dolů). Kdyţ stav citace 

dosáhne hranice P, odečte se určitý časový úsek (nejčastěji 200 ms) a zde se stanoví začátek 

slova. Stejného postupu se vyuziva při stanovování konce slova, dochází zde pouze k posunutí 

jeho předpokládaného konce vzhledem k okamţiku vynulování vratného čítače. Metoda však 

postupuje proti časové ose, není tudíţ příliš vhodná pro zpracování v reálném čase, kde je obvykle 

uspokojivá i metoda vyuţívající k detekci pouze energie. 

 

4.6 Metody pro rozpoznávání slov 

4.6.1 Dynamické borcení času - DTW 

 V této technice je srovnání řízeno přímo vzdálenostmi  jednotlivých slov. Lépe řečeno 

vzdálenostmi  jejich vektorů parametrů.  Pro srovnání máme ve slovníku uloţeny referenční 

matice(vzory). Odchycené slovo se pak rozloţí do  matice a ta je po časovém přizpusobení 

porovnávana s maticemi ze slovníku. Toto porovnání vrací vzdalenost, na jejimţ základě se pak 

výbírá nejlepší  výsledek. Tato technika je velmi důkladně rozebrána v  [1]. 

 

4.6.2 Skryté Markovovy modely - HMM 

 Základní schéma statického přístupu k rozpoznávání slov se skládá z akustického 

procesoru a lingvistického dekodéru. Akustický procesor transformuje řečový signál na 

posloupnosti vektorů parametrů a lingvistický dekodér pak překládá i „zkomolené“ řetězce 

parametrů na slova. Rozpoznávání je zde formulováno jako problém dekódování s maximální 

aposteriorní pravděpodobností. Teorie k této technice je velmi podrobně popsána v [2]. 
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5. Automatické rozpoznávání řeči 

 Na rozdíl od rozpoznávání řeči prováděného člověkem jsou umělé rozpoznávací systémy 

vţdy v něčem omezené. Konkrétní omezení závisí na konkrétním typu systému. V následujících 

podkapitolách jsou uvedena kritéria pro dělení rozpoznávačů řeči. 

 

5.1 Způsob promluvy 

 První funkční systémy určené k rozpoznávání řeči byly schopny provádět pouze 

rozpoznávání jednotlivých slov, dodnes jsou však hojně vyuţívány v mnohých aplikacích. Jejich 

nevýhodou je, ţe jednotlivá slova musí být oddělena zřetelnou pauzou ve výslovnosti. 

 Lehce vývojově nad nimi stojí systémy určené k rozpoznávání slovních spojení. Ty jsou 

schopny zpracovat výrazy obsahující více slov tak, ţe je rozloţí na jendotlivé výrazy. Problémem 

jsou skutečnosti, ţe tyto aplikace mývají často velmi omezený slovník a celkový výraz nesmí 

překročit určitý počet slov. Slovní spojení by nemělo být zaměňováno s plynulou řečí. Ve způsobu 

promluvy v systémech pro rozpoznáváni slovních spojení je plynulý pouze projev uvnitř slovního 

spojení. Jednotlivé vyrazy však opět musí být zřetelně odděleny. 

 Příkladem takovéhoto systému můţe být telefon s automatickou volbou volaného čísla, ve 

kterem jsou jednotlivé číslice zadávány akusticky. Slovní spojení je zde reprezentováno zadáním  

telefonního čísla a jeho jednotlivá slova tvoří poměrně malý slovník (čísla od 0 do 9 a různé 

povely). Jednotlivé číslice volaného čísla mohou být vysloveny plynule. Pro kaţdé takto zadané 

slovní spojení jiţ systém ví co dělat, tudíţ není třeba číslice vyslovovat s umělým přerušováním. 

 Nejvýkonnější jsou pak systémy slouţící k rozpoznávání plynulé řeči, popř. k jejímu 

porozumění. Tyto systémy jsou v podstatě určeny k rozpoznávání nekonečně dlouhých slovních 

spojení, přičemţ rozpoznávání neprobíhá na základě porovnávání se vzory, ale za pomocí jiných 

technik, protoţe v případě velkých slovníků se hledání jednotlivých slov ukázalo jako velmi 

náročné a nepraktické. Zde pak nacházejí uplatnění pokročilé techniky, zaloţené na syntaktických 

a sémantických pravidlech jazyka a řeči. 

 

5.2 Závislost na mluvčím  

 Tato podmínka determinuje způsob vytváření jednotlivých slovníků. U rozpoznávání, které 

je závislé na mluvčím, se musí aplikace nejprve daným uţivatelem natrénovat pro svůj konkrétní 

hlas. V procesu trénování uţivatel akusticky zadává systému dané slovo, a ten si pak tyto 

jednotlivé reprezentace uloţí. Následně je vyuţívá jako vzory při porovnávání. Opakem jsou 

systémy na mluvčím nezávislé, kde se vzory vytvářejí průměrováním hlasových záznamů 

velkého mnoţství mluvčích. Tato data bývají většinou načítána z obsáhlých databází, které má 
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výrobce k dispozici. Slovníky těchto systémů mohou rozšiřovat právě jen výrobci, aby byla 

zachována nezávislost na mluvčím. 

5.2.1 Slovní zásoba 

 Při popisu systému pro rozpoznávání řeči nesmí chybět informace o tom, kolik slov je 

systém schopen rozpoznat. Tato slovní zásoba se pohybuje od několika povelů aţ po slovníky 

obsahující tisíce slov - záleţí na konkrétních poţadavcích na daný systém.  

5.2.2 Chybovost 

 Dalším nepostradatelným, charakteristickým prvkem řečového rozpoznávače je jeho 

chybovost. Při rozpoznávání můţe vzniknout takzvaná chyba záměnou, coţ znamená, ţe je jedno 

slovo zaměněno za jiné. Rozhodujícím faktorem je zde podobnost slov - kdyţ budeme mit slova 

„pět“ a „zpět“, je téměř jisté, ţe se budou často zaměňovat. Tento jev je také ovlivněn velikostí 

slovníku rozpoznávače; při nárůstu počtu slov ve slovníku zpravidla roste i chybovost systému. U 

systému pro rozpoznávání slovních spojení (případně plynulé řeči) mohou nastat i jiné chyby,  

třeba v případě zachycení zvuků z okolí, jako je dýchání nebo kašel mluvčího a jejich reprezentace 

jako řečového signálu. Systém pak provádí rozpoznávání, ačkoli vlastně nebylo vysloveno ţádné 

slovo. Dodnes neexistuje systém, který by byl schopny pracovat se 100% úspěšností rozpoznání 

(neboli s 0% chybovostí). Z této „nedokonalosti“ je zřejmé, ţe by na těchto systémech neměly 

záviset ţivotu nebezpečné a nezvratné úkony.  

5.3 Rychlost zpracování  

 V dnešní době, zejména díky moţnosti pouţití vláken v aplikacích a velkému výkonu i 

obyčejných domácích počítačů tento parametr ztrácí na důleţitosti. Přesto můţe proces 

rozpoznávání u velkých nebo špatně naimplementovaných slovníků zabrat poměrně dost času. 

Člověk očekává od systému stejně sviţnou odpověď, jako by komunikoval s jiným člověkem, proto 

se udává, ţe by systém pro rozpoznávání řeči měl reagovat do 200 ms.  Při delších promluvách by 

mělo být samozřejmostí jejich realtimové zpracování - vyhodnocování posloupnosti slov jiţ při 

záznamu.  
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6. Návrh a realizace systému pro rozpoznávání řeči 

6.1 Softwarové prostředky 

 Společnost Microsoft vyvinula pro vyuţití v desktopových aplikacích jiţ přímo 

předpřipravené moduly řešící TTS a SR, které lze pomocí několika řádků kódu pouţít při psaní 

aplikací. Toto je obsaţeno konkrétně v knihovně .NET System.Speech Namespace. Pro 

pokročilejší programování řečových systémů nabízí Microsoft volně staţitelnou knihovnu Speech 

API (SAPI), jejíţ různé verze jsou jiţ obsaţeny v operačních systémech Windows XP a vyšších. 

Java ma také jako .NET  rozhraní pro práci s řečovými systémy a to JSAPI (java speech API). 

JSAPI neimplementuje jednotlivé komponenty samo, ale vyuţívá konkrétní implementace 

takzvaných třetích stran, například IBM's "Speech for Java" nebo Lernout & Hauspie's TTS for 

Java Speech API. Tudíţ jde také vyuţít Java platformu pro psaní aplikací s pouhým vyuţitím jiţ 

naprogramovaných komponent. Já jsem se však rozhodl psát aplikaci bez pouţití knihoven 

obsahujících jiţ předpřipravené komponenty, díky čemuţ jsem pronikl hlouběji do dané 

problematiky. Jako platformu jsem zvolil Javu, kvůli její programátorské přívětivosti a silné podpoře 

multiplatformní přenositelnosti, a programoval jsem ve vývojovém prostředí Netbeans. Ukládání 

dat probíhá pomocí mechanismu serializace. Vyuţívám standardní knihovny Javy JDK 1.6 a pro 

algoritmus porovnání slov se vzory na základě dynamického borcení času  několik metod z 

knihovny Java Machine Learning Library. 

6.2 Analýza poţadavků  
  

Aplikace bude implementovat tyto poţadavky: 

- zachytit akustický řečový signál  

- vytvořit grafické rozhraní 

- umoţnit uţivateli vytvoření slovníku 

- realizovat realtimové reakce aplikace na řečové povely  

6.3 Návrh systému 

 Návrh celého systému pro rozpoznání akustických hlasových povelů znázorňuje obrázek 

6.1. Pro lepší pochopení a rozbor programu je toto schéma dále rozčleněno do několika částí, 

které jsou popsány podrobněji.    
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Obrázek 6.1: Schéma návrhu systému pro rozpoznání akustických řečových vstupů. 

 

6.3.1 Zachycení řečového signálu a jeho převod do digitální formy 

 Zde uţivatel spustí kalibraci mikrofonu, coţ je v podstatě stanovení hranice okolního šumu. 

Toto je potřeba, aby program věděl, kdy začít reagovat na zvukové vstupy, a nebral ke zpracování 

třeba šum z větráku. Po překročení této prahové hodnoty se spustí převod analogového 

zvukového signálu na signál digitální pomocí metody PCM, která obsahuje vzorkování 

s následným kvantováním. Poté se signál digitálně předzpracuje pro pozdější vyuţití metodami 

odstranění DC offsetu a amplitudové normalizace. Schéma této části programu je na obrázku 6.2. 

 

Obrázek 6.2: Schéma první části programu, 



20 

 

6.3.2 Grafické rozhraní 

 Toto grafické rozhraní slouţí k nastavení aplikace za pomocí osobního asistenta.  

Nastavení není mnoho, uţivatel nastaví cesty k aplikacím (obrázek 6.5), ve kterých chce jednotlivá 

multimédia spouštět. Dále je mu umoţněno přiřadit si k jednotlivým tlačítkům různá rádia, 

prezentace, videa, internetové odkazy a hudbu - jak je patrné z obrázku 6.3. Pak si namluví  

k těmto tlačítkům v okně pro vytváření slovníku hlasové povely (obrázek 6.4). V tuto chvíli je 

moţné aplikaci uvést do chodu stisknutím tlačítka „Spustit odposlouchávání“ do reţimu 

odposlouchávání. Program v tomto stavu naslouchá všem zvukům přicházejícím na mikrofon a 

posílá je dále k porovnání se vzory ze slovníku.   

 

Obrázek 6.3: Hlavní okno aplikace 
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Obrázek 6.4: Okno pro učení (namlouváni)  

Obrázek 6.5: Okno pro nastavení cest ke spouštěcím aplikacím  

 

6.3.3 Vytvoření reprezentace slova a uloţení do slovníku  

 Učení probíhá pomocí dialogového okna „Vytváření slovníku“, které vyzve uţivatele 

k přiřazení hlasového povelu určité funkci. Poté počká, dokud uţivatel nepromluví (viz určování 

začátku a konce slova). Jakmile se tak stane, spustí se segmentace a spočítají  se parametry pro 

jednotlivé segmenty. K takto vytvořenému modelu hlasového povelu se přiřadí funkce programu a 

uloţí se do slovníku. Schéma tohoto procesu je na obrázku 6.6.  

 

Obrázek 6.6: Proces ukládání vzoru do slovníku  

 

6.3.4 Realtimové reagování aplikace na řečové povely  

 Po zapnutí odposlouchávacího reţimu je postup velice podobný jako při vytváření vzoru. 

Program očekává vstup řečového akustického signálu. Kdyţ jej odchytí, převede jej do digitální 

podoby, ze které ho pak nasegmentuje a vypočítá parametry. Po vytvoření modelu povelu uţ však 

není tato reprezentace ukládána do slovníku, jako tomu bylo v reţimu učení. Vstupuje společně 

s předpřipraveným slovníkem do procesu porovnání se vzory. Porovnání probíhá na základě 

algoritmu DTW, který vrací vzdálenosti (odlišnosti) pro jednotlivá porovnání. Největší podobnost 

značí nejmenší vzdálenost. Tu program vybere a pošle k vyhodnocení relevantnosti za pomocí 
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určené hranice relevantnosti (viz kapitolu volba parametrů). Jestliţe vyhodnotí relevantnost 

zaporně, neděje se nic a program pokračuje v odposlouchávání. V případě pozitivní relevantnosti 

detekuje hlasový povel. 

 

 

Obrázek 6.7: Reakce na detekovaný povel  

 

 Po detekci povelu k němu vybere aplikace příslušnou funkci a realizuje ji. Zde nastává 

konflikt při spuštění např. hudby (která je v podstatě také akustický signál), kdyţ její energie 

překročí hranici citlivosti mikrofonu. Situace by se dala řešit vypnutím odposlouchávání při spuštění 

aplikace přehrávající hudbu, a vyvoláním opětovného odposlouchávání při jejím zavření. Zde však 

nastává další konflikt, a sice se samotnou povahou mé aplikace, která má slouţit zrakově 

hendikepovaným lidem. Ti nemohou ovládat počítač jinak neţ hlasem, tudíţ by nebyli schopni 

hudbu vypnout. Proto jsem jako řešení tohoto problému zvolil zvýšení míry citlivosti po spuštění 

hudby. Hudební akustický signál leţí pod touto hranicí a systém na něj nereaguje (schéma je na 

obrázku 6.8).  

 

 

Obrazek 6.8: Schéma chování systému po detekci hlasového povelu  

 

 Vypnutí spuštěného multimédia můţe zrakově postiţený ukončit překročením hranice 

citlivosti, čehoţ dosáhne vyvinutím dostatečně hlasitého zvuku (tlesknutí v blízkosti mikrofonu, 

hvízdnutí apod.). Takto rozpoznaný hlasový vstup by systém začal porovnávat se vzory, přičemţ 

by mohlo dojít jednoduše k chybné detekci povelu. Proto také po dobu běhu multimédia odstavuji 
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porovnávání se vzory, vyhodnocuji tedy pouze překročení hranice citlivosti. Jestliţe je překročení 

detekováno, program ukončí spuštěnou aplikaci pro přehrávání daného multimédia, sníţí hranici 

citlivosti systému, znovuzprovozní porovnávání se vzory a tím obnoví funkcionalitu ovládání 

pomocí hlasových povelů. Schéma tohoto chování je na obrázku 6.9. 

 

Obrázek 6.9: Řešení vypnuti aplikace prehrávající určitý multimediální soubor  

 

 

6.4 Volba parametrů systému  

PCM 

 obnáší navzorkování a kvantizaci s kódováním akustického signálu. Má aplikace je na 

řečníkovi závislá a rozeznává pouze jednotlivé hlasové povely. Nejvyšší informační hodnota řeči je 

obsaţena ve frekvenční oblasti 0,5 – 2 kHz, nejvýznamnější oblast z hlediska srozumitelnosti se 

vyskytuje v oblasti 2 – 4 kHz. Proto jsem na tento rozsah uplatnil Niqystův teorém, z čehoţ vyšla 

frekvence Fv = 8000Hz. Průběh testu zachycuje tabulka 6.1.  

Fv[Hz] 32000 16000 12000 8000 

úspěšnost 7/10 7/10 8/10 8/10 

Tabulka 6.1: Výsledky testování programu s ruznými vzorkovacími frekvencemi 

 Z testu plyne, ţe pro účely této aplikace by bylo zvolení vzorkovací frekvence odpovídající 

Nyqistovu teorému pro lidskou řeč zbytečným zatíţením výpočetní jednotky. Volil jsem proto 

hodnotu FV = 8000 Hz. Jak plyne z kapitoly popisující PCM techniku, pro kvalitní záznam řečového 

signálu je třeba kvantizace s 11 - 12 bitovym kódováním. Má zvuková karta podporuje pouze 

8 bitové a 16 bitové kódování. 8bitové je pro účely aplikace nedostačující, proto volím kvantizaci  

s 16 bitovým kódováním. 

Číslicové předzpracování  

 Pro číslicové předzpracování jsem pouţil techniku odstranění stejnosměrné sloţky a  

normalizace amplitudy. 
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Volba a získání parametrů   

 Mnohé systémy pro zpracování řeči vyuţívají pro parametrizaci jednotlivých segmentů 

pouze kratkodobou energii a střední počet průchodu signálu nulou. S touto konfigurací jsem 

experimentoval, avšak mnohem uspokojivějších výsledků jsem dosáhl při pouţití třetího parametru  

ACF. Místo krátkodobé energie pouţívám velice podobnou veličinu - krátkodobou intenzitu, která 

řeší problém kvadrátu obsaţeného v krátkodobé energii (viz kapitolu o paramatrech zvukového 

signálu). Tabulka 6.2 zobrazuje výsledky testu, při kterém se měřila úspěšnost správné detekce 

povelu. 

konfigurace test1 test2 test3 

Bez ACF 5/10 4/10 6/10 

S ACF  7/10 8/10 7/10 

Tabulka  6.2: Výsledky testování programu s a bez využití ACF 

Určení začátku a konce slova  

 Testoval jsem dvě konfigurace:  

 a) Vyhodnocování na základě krátkodobé energie 

 b) Vyhodnocování na základě krátkodobé energie a počtu průchodů nulou  

  

 Z testu vyplynulo, ţe v mých testovacích podmínkách (doma) není mezi pouţtím rozdíl. 

Zvolená konfigurace pro tuto problematiku tedy nemá zásadní vliv na chybovost systému, proto 

jsem volil výpočetně jednodušší metody vyhodnocování zaloţené na základě krátkodobé energie   

(v mém případě krátkodobé intenzity). Tabulka 6.2 zobrazuje výsledky testu, při kterém se měřila 

úspěšnost správné detekce povelu. 

konfigurace test1 test2 test3 

a) 6/10 8/10 7/10 

b)  7/10 8/10 7/10 

Tabulka  6.3: Výsledky testování systému s a bez využití počtů průchodu nulou k detekci hranic slova 

 

Rozpoznávání 

 Jestliţe systém odchytává všechny akustické signály v místnosti, můţeme úspěšnost 

rozpoznávání definovat jako poměr mezi korektně rozpoznanými hlasovými povely a rozpoznanými 

nechtěnými zvuky (zvuky okoli, kýchnutí mluvčího apod.). Tato veličina přímo závisí na kalibraci 

mikrofonu, tedy na nastavení hranice citlivosti. K jejímu stanovení pouţívám krátkodobou intenzitu. 

Počítá se vţdy při zapnutí programu, nebo ji lze přenastavit kdykoli během chodu programu.  
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Proces kalibrace obnáší odposlechnutí krátkého intervalu okolního šumu a vypočítání jeho 

krátkodobé intenzity. Tuto hodnotu pak stanoví jako dolní mez citlivosti mikrofonu. Avšak takto 

nakalibrovaný systém chytá cokoli jen o trochu hlasitější, neţ je stanovená hranice, coţ není příliš 

praktické. Proto je namístě k této hranici přičíst ještě nějakou rezervu. Experimentálně jsem ji 

nastavil na 20 procent. Tato hodnota je kompromis mezi potlačením rozpoznávání zvuků z okolí a  

přiměřeností hlasitosti, kterou musí rečník pro vyslovení vyvinout, aby systém jeho řeč rozpoznal.  

 

Porovnavani se vzory   

 Úspěšnost přímo závisela na počtu uloţených reprezentací daného povelu. Uspokojivých 

vysledků jsem dosáhl jiţ při třech reprezentacích. Tabulka 6.4 zobrazuje výsledky testu, při kterém 

se měřila úspěšnost správné detekce povelů pro rozdílné počty uloţených reprezentací povelu. 

Počet reprezentaci povelu ve 

slovniku 

test1 test2 test3 

1 5/10 6/10 4/10 

2 7/10 6/10 7/10 

3 7/10 6/10 8/10 

4 8/10 8/10 7/10 

5 8/10 8/10 9/10 

Tabulka  6.4: Výsledky testování systému s různým počtem reprezentací povelu ve slovniku 

 Pro samotné porovnávání jsem pouţil algoritmus dynamického borcení času (DTW), kterým 

porovnávám slovo vyslovené řečníkem s kaţdým slovem v jiţ dříve namluveném slovníku. 

Algoritmus vrací vzdálenost obou slov, coţ je hodnota, která říká, jak si jsou obě slova navzájem 

podobná. Vzdálenost nabývá hodnot 0 - ∞,  přičemţ 0 znamená absolutní shodu. Výstupem jsou 

tedy vzdálenosti jednotlivých  porovnávání se vzory. Zřejmé je, ţe nás bude zajímat právě to 

porovnání, které tuto vzdálenost mělo nejmenší. Tato akce se nicméně provede při jakémkoli 

vyřčeném slově a vţdy je některá vzdálenost z jednotlivých porovnání nejmenší. Toto má za 

následek, ţe při jakémkoli porovnávání systém detekuje povel, coţ je nepřípustné. Řešením se 

ukázalo být stanovení horní vzdálenosti (max. vzdálenosti). Kdyţ pak přijde slovo, pro jehoţ 

jednotlivé porovnání není ani jedna vzdálenost menší neţ zvolená hranice, systém bude slovo 

ignorovat. Zde jsem vyšel z hodnot nabytých při testování funkčnosti celého programu. Při 

vyslovení srozumitelného slova hodnota vzdálenosti kolísala okolo 0 - 400. Pro kýchnutí, úhoz do 

stolu či tlesknutí se hodnota nejčastěji pohybovala od 300 - 800. Po pár pokusech se ukázalo jako 

nejvýhodnější nastavení maximální hodnoty vzdálenosti 350. 
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Výběr nejbliţšího vzoru  

 Pro výběr nejbliţšího vzoru jsem testoval dvě konfigurace 

 a) Po porovnávání se vzory zvolit povel s nejniţší vzdálenosti  

 b) Po porovnávání pro kaţdý uloţený povel vzdalenosti všech jeho reprezentací  

     zprůměrovat a následně vybrat povel s nejlepší touto hodnotou 

 V případě pouţití varianty a) se program choval velice nepříjemně při špatném namluvení 

některých vzorů. Vypočítával nesmyslné vzdálenosti jednotlivých porovnání a tím pádem poté i 

nepochopitelně detekoval povely. Proto jsem hledal řešení, které by potlačilo problém se špatnými 

vzory. Jako částečné řešení se ukázalo pro kaţdý uloţený povel výslednou vzdálenost pro 

všechny jeho reprezentace zprůměrovat, coţ má za následek částečnou eliminaci špatných vzorů. 

Avšak toto řešení má význam  pouze v případě, ţe je pro jednotlivé povely namluveno více vzorů. 

6.5 Ověření funkčnosti výsledné aplikace a zhodnocení výsledků 

 Pro ověření funkčnosti analyzátoru jsem vybral slova (hlasové povely) „rádio“,  

„prezentace“, „internet “ a „video“. Nejprve bylo slovo navzorkovováno a nakvantováno do digitalní 

podoby. 

 

 

Obrázek 6.10: Navzorkované a nakvantované slovo „rádio“  

 

 Poté tato reprezentace prošla digitálním předzpracováním tzn. odstraněním stejnosměrné 

sloţky a  amplitudovou normalizací. 

 

Obrázek 6.11: Předzpracované slovo „rádio“ 
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Zde je signál jiţ připravený k procesu segmentace. Program rozdělil slovo rádio na 35 

segmentů, pro které vypočítal parametry. Takto vzniklé pole polí uloţil do slovniku pomoci 

serializace jako jeden vzor. To samé jsem provedl pro slova „prezentace”, „internet” a „video”. 

Počty segmentů jednotlivých slov jsou v tabulce 6.5. 

Slovo Počet segmentu 

radio  35 

Prezentace 49 

Video 32 

Internet  44 

Tabulka 6.5: Počty segmentů pro testovací slova 

 Poté jsem spustil reţim odposlouchávání, tedy převedl program do stavu kdy rozpoznané 

hlasové vstupy posílá k porovnávání se vzory ze slovníku. Program má zachytávat řečový 

akustický signál a vyhodnocovat vzdálenost zachyceného signálu s jednotlivými vzory. Výsledky 

testování se slovníkem naplněným vţdy jedním vzorem pro jedno slovo jsou v tabulce 6.6. 

 

Vyslovená  

slova 

Vysledná vzdálenost pro jednotlivá porovnání Shoda se 

vzorem 

 Rádio Prezentace Video Internet  

Rádio 49.0 483.0 58.5 323.5 Radio 

Rádio 120.5 235.5 80.5 290.0 Video 

Prezentace 256.5 288.5 329.0 311.0 Prezentace 

Prezentace 180.5 142.5 222.5 137.5 Internet 

Video 154.5 212.5 121.0 219.0 Video 

Video 119.0 186.3 95.4 228.5 Video 

Internet 221.5  128.5 254.0 168.5 Prezentace 

Internet 331.0 219.5 321.0 187.3 Internet 

Tabulka 6.6: Úspěšnost testu aplikace při namluvení každého povelu 1krát 
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Tedy při namluvení pro kaţdé slovo jednoho vzoru  byla úspěšnost  5/8 coţ je vzhledem k 

řešené  úloze uspokojivé.  Chyby vznikají kvůli  fonetické podobnosti  některých slov a také kvůli 

toho ţe řečník není schopen říct jedno slovo dvákrát  úplně stejně. Tento problém  se mi částečně 

podařilo ošetřit  namluvením vice nez jednoho vzoru pro dane slovo a průměrováním výsledných 

vzdáleností. Reakce aplikace s takto natrénovaným slovníkem je znázorněna v tabulce 6.7 . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6.7: Úspěšnost testu aplikace při namluveni kazdeho povelu 5 krát 

 Takto natrénovaný program měl úspěšnost 7/8 a mnohem niţší hodnoty vzdáleností. Tedy 

v praxi je dobré namluvit ke kaţdému povelu více vzorů. Dojde tak k částečné eliminaci  

neţádoucích vzorů, které mohou aplikaci nepříjemně rozhodit a zhoršit tak korektnost  

porovnávání a následného reagování an hlasové povely. 

 Výsledná aplikace  je funkční, nicméně při větším počtu hlasových povelů se úspěšnost 

korektní detekce povelu sniţuje. Tento fakt by se dal částečně potlačit pouţitím pro  rozpoznávání 

povelů namísto dynamického pborcéní času statickou techniku vyuţívající Markovových skrytých 

modelu 

 

 

 

¨ 

 

Vyslovené  

slova 

Vysledna vzdálenost pro  jednotlivá porovnání Shoda se 

vzorem 

 radio Prezentace video internet  

radio 39.0 183.0 78.5 149.5 radio 

radio 126.5 134.5 150.5 141.5 radio 

prezentace 184.5 143.5 187.0 152.0 prezentace 

prezentace 198.5 111.5 201.5 120.5 prezentace 

video 192.5 212.5 187.0 229.0 video 

video 69.0 216.5 95.5 228.5 video 

internet 251.5  163.0 254.0 168.5 prezentace 

internet 371.0 179.5 311.0 177.3 internet 
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7. Závěr 
 V této práci jsem se zabýval konstrukcí analyzátoru akustického řečového signálu a  jeho 

aplikací v programu umoţňující lidem se zrakovými problémy vyuţívat počítač. Ti po nastavení 

programu za pomoci osobního asistenta budou schopni počítač ovládat bez cizí pomoci. 

Implementace analyzátoru i výsledné aplikace se mi povedla úspěšně dokončit. Zvolil jsem pro ni 

vývojové prostředí Netbeans a platformu Java,  kvůli její programátorské přívětivosti a silné 

podpoře multiplatformní přenositelnosti. Data, jsou ukládány pomocí mechanismu serializace. 

Experimentoval jsem s nastavením vzorkovací frekvence signálu a kvantizačního rozsahu. Z 

hlediska výpočetních nároků a uspokojivé kvality zdigitalizovaného signálu se jako nejvýhodnější 

ukázaly hodnoty 8000 Hz pro vzorkovací frekvenci  a pro kvantizační rozsah 16 bitů. Pro kalibraci 

mikrofonu, neboli stanovení míry jeho citlivosti kvůli odstranění reakce systému na konstantní 

zvuky z pozadí (šum z větráku a podobně), jsem určil krátkodobou intenzitu, která při testech 

vykazovala nejlepší výsledky. Pro digitální předpracování jsem pouţil  odstranění stejnosměrné 

sloţky a amplitudovou normalizaci. Velikost segmentu jsem stanovil na 25 ms a pro jeho 

parametrizaci vyuţil metod krátkodobé intenzity, počtu průchodů nulou a ACF. Poté pomocí výše 

zmíněné serializace takto vytvořený vzor ukládám společně s přiřazenými funkcemi 

aplikace(spušťění hudby, rádia atd.) do slovníku. Po vytvoření slovníku přichází na řadu spuštění 

módu odposlouchávání, kde jsem musel vyřešit porovnávání se vzory ze slovníku, k čemuţ jsem 

vyuţil algoritmus DTW. Dále bylo třeba vymyslet, jak ošetřit situaci, kdy uţivatel spustí souběţně s 

odposlechem například hudbu.  Analyzátor by tento zvuk vnímal jako řečový vstup, coţ by bylo 

velice nepříjemné. Vyřešil jsem to tak, ţe po spuštění hudby se automaticky zvýší hranice citlivosti 

mikrofonu. Pro ukončení přehrávání hudby pak  můţe uţivatel vyuţít jakýkoli zvuk, který přesáhne 

tuto hranici, například tlesknutí v blízkosti mikrofonu.  

 Ačkoli jsem pouţil mnoho  prostředků pro optimalizaci systému, funkčnost aplikace je 

značně závislá na odlišnosti zvolených slov  pro jednotlivé hlasové povely a počtu namluvených 

vzorů. Algoritmus pro porovnávání se vzory DTW vracel pouze uspokojivé výsledky. Systém jsem 

nechal otestovat několika lidmi. Někteří kvůli občasným slabým výsledkum DTW a z toho plynoucí 

nekorektní detekce hlasových povelů konstatovali, ţe se tento program pro praktické vyuţití příliš 

nehodí. Nicméně doufám, ţe při psaní diplomové práce budu moci z této studie vyjít a aplikovat na 

ni mnohem sloţitější přístup k porovnávání hlasových vstupů se vzory, kterým je vyuţití tzv. 

Skrytých Markovových modelů (HMM). Tato metoda vychází ze statického porovnávání se vzory a 

vykazuje mnohem větší úspěšnost. Také proto je dnes hojně vyuţívána v řečových systémech. 

Touto inovací a rozšířením funkcionality programu by se jiţ aplikace mohla vyuţít v praktickém 

provozu,  coţ je  základním posláním systemů pro rozpoznávání řeči. 
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