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1 ÚVOD 
 
 Komunikace prostřednictvím mluvené řeči je základní  a nejpřirozenější způsob 
přenosu informace mezi lidmi. Není proto divu, že při současných zvyšujících se možnostech 
výpočetní techniky usilují vědci a technici o to, aby se plnohodnotným partnerem člověka 
v mluveném dialogu mohl stát i počítač. Tento cíl je sledován zejména proto, že takový 
způsob komunikace může být člověku velmi prospěšný a často může i výrazně usnadnit život. 
 Bohužel je třeba konstatovat, že plnohodnotný dialogový režim člověka s počítačem 
prostřednictvím přirozené plynule promlouvané řeči bez jakýchkoli omezení je v současné 
době stále ještě nedostupný. Je to způsobeno především stálými obtížemi s rozpoznáváním 
zejména spontánní řeči a dále i omezenými možnostmi součinnosti procesu klasifikace 
řečového signálu a procesu porozumění smyslu klasifikovaných slov a vět. Tento stav má své 
kořeny v minulosti, kdy se řešení problematiky porozumění přirozenému jazyku rozvíjelo 
relativně nezávisle a odlišně od cílů konstrukce řečových klasifikátorů. Jestliže metody 
automatického rozpoznávání usilovaly o co nejnižší chybovost funkce klasifikátoru a obvykle 
nevyužívaly podpory lingvistických metod (syntaktické a sémantické analýzy), pak při 
zpracování jazyka se obvykle pracovalo s textem, který byl gramaticky správně zapsán, a 
řešila se úloha syntaktické a sémantické analýzy snadno detekovatelné věty. Má-li být proto 
v procesu porozumění zpracován i „nedokonalý“ výstup z klasifikátoru mluvené řeči, vzniká 
mnoho dodatečných problémů, z nichž mnohé jsou intenzivně řešeny, ale další ještě na svá 
řešení čekají. 
 I přes celou řadu zatím nedořešených problémů, s nimiž se systémy hlasové 
komunikace člověka s počítačem potýkají, dochází stále častěji k jejich praktickému 
nasazování v průmyslové a společenské praxi. Ve většině aplikací přitom jde o problémově 
orientovaná řešení, kdy komunikace je tematicky omezená, rozpoznávaný slovník se týká 
určité konkrétní oblasti a systém pracuje v prostředí s definovaným rušivým pozadím apod. 
 Standardní dialogové systémy jsou přitom nasazovány v těch praktických úlohách, 
kdy jde o hlasovou komunikaci s databázovými systémy, a to zejména, je-li osoba vzdálena 
od systému a může s ním komunikovat například pouze prostřednictvím telefonního spojení 
(vzdálený přístup k informačním a rezervačním systémům, objednávání zboží po telefonu 
apod.). Výhodou uvedeného způsobu komunikace je to, že informace či služba mohou být 
účastníkovi k dispozici nonstop a z jakéhokoli místa (má-li mobilní telefon). 
 Široce  využívány jsou i dílčí komponenty hlasových dialogových systému, tj. např. 
modul rozpoznávání řeči. Všeobecné využití například nacházejí různé systémy ovládání 
strojů a zařízení hlasovými povely či automatický přepis diktátu (vhodné zejména jsou-li oči i 
ruce člověka zaměstnány jinými činnostmi nebo v případě využití tělesně handicapovanými 
lidmi); jinou poměrně jednoduchou a užitečnou aplikací může být automatický telefonní 
operátor, který propojí hovor po vyslovení jména volaného. Systémy automatického 
rozpoznání lze s výhodou nasazovat i v takových úlohách, kdy je třeba vyhledat informace 
v rozsáhlých řečových databázích (například v archivu zaznamenaných schůzí a jednání, 
v archivu televizních a filmových dokumentů apod.). Sluchově handicapovaní lidé zase 
například ocení automatické (on-line) titulkování televizních pořadů (např. sportovních 
přenosů nebo diskuzí), kde není předem k dispozici textová podoba dané promluvy. 
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2 Úprava signálu před zpracováním 
 

Řečový signál se ve všech oblastech zpracování řeči zpracovává výhradně číslicově.  
Lidská řeč a tím i řečový signál jsou značně variabilní. Nikdo není schopen vyslovit jedno 
slovo dvakrát naprosto stejně, tzn. dodržet stejný přízvuk, výšku tónu, hlasitost a rychlost 
promluvy. Ještě větší rozdíly jsou mezi různými mluvčími. Podstatný vliv na charakter 
řečového signálu mají také rušení, okolní zvuky a rovněž zkreslení při přenosu signálu, tzn. 
kmitočtové charakteristiky mikrofonů, filtrů a zesilovačů a vlastnosti přenosových cest při 
dálkovém přenosu řeči. Tyto vlivy snižují celkovou úspěšnost rozpoznávacího procesu. Proto 
je účelné některé z uvedených vlivů potlačit hned na počátku procesu vhodným 
předzpracováním. Na obr. 2.1 jsou znázorněny operace prováděné na řečovém signálu 
v prvních krocích zpracování analogového signálu. 
 

 
 

Obr. 2.1: Blokový diagram operací předzpracování řečových signálů 
 

2.1 Analogové předzpracování 
 

Analogové předzpracování, tj. manipulace s řečovým signálem do té doby, než bude 
prezentován sledem vzorků. Začíná převodem akustického tlaku na elektrický signál. Při 
využití vhodného mikrofonu můžeme dosáhnout dobrého poměru signál/šum (řeč/zvuky 
pozadí). Takto získaný signál je v rozsahu milivoltů a je ho třeba zesílit pokud možno bez 
šumu a s lineární kmitočtovou závislostí. Toho se docílí předzesilovačem v blízkosti 
mikrofonu a dalším stupněm před A/D převodníkem. 

Analogový signál  je nutné omezit dolní propustí s ohledem na následné vzorkování 
tak, aby byl splněn vzorkovací teorém. Rovněž lze také signál filtrovat horní propustí 
s mezním kmitočtem 200 Hz. V této oblasti se vyskytuje minimum užitečných informací, ale 
velké množství rušivých prvků (síťové rušení 50 Hz, dýchání mluvčího atd.). Dále také 
musíme kompenzovat změnu polohy mikrofonu od úst mluvčího, protože může dojít ke 
změně úrovně signálu o několik decibelů. Mnoho parametrů signálu je závislých na kolísání 
hlasitosti, proto je potřeba intenzitu řečového signálu vyrovnávat již v analogové podobě. 
 

2.2 Analogově číslicový převod 
 
 Analogově předzpracovaný řečový signál je nyní digitalizován obvykle vzorkováním 
na kmitočtu 8-22 kHz a kvantováním s rozlišením 8-16 bitů. Parametry digitalizace jsou buď 
dány zdrojem resp. přenosovou cestou signálu nebo si je při snímání řeči volíme sami 
s ohledem na účel zpracování řečového signálu. Obecně lze říci, že pro rozpoznávání obsahu 
řeči nám postačí nižší kvalita digitalizace (8-12 kHz, 8-10 bitů), zatímco při rozpoznávání 
mluvčích požadujeme kvalitnější číslicový signál. 
 Zatímco charakter vzorkovaného signálu nám předurčuje minimální vzorkovací 
kmitočet, při volbě maximálního vzorkovacího kmitočtu nejsme nijak omezeni. Naproti tomu 
při volbě kvantování jsme charakterem vzorkovaného signálu omezeni při stanovení 
maximálního smysluplného počtu kvantovacích úrovní. 
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 V praxi se vždy v určité míře vyskytují v signálu poruchy různého druhu. Přítomnost 
poruch má za následek omezení počtu rozlišitelných úrovní signálu. Při kvantizačním procesu 
dochází k určité ztrátě informace vlivem zaokrouhlování okamžitých velikostí signálu. Tato 
ztráta se nazývá kvantizační zkreslení nebo kvantizační šum. Protože dynamický rozsah 
řečového signálu je asi 60 dB, je pro jeho kvalitní převod zapotřebí 11-12 bitů. 

Při úpravě řečového signálu se často používá kompandér „µ-law“. Provedená 
transformace µ-law zvyšuje rozlišitelnost signálu na nízkých amplitudách a komprimuje 
oblasti vyšších hodnot signálu. 
 

2.3 Preemfáze 
 

Statisticky zjištěné dlouhodobé spektrum řečového signálu ukazuje, že střední část 
spektra klesá se sklonem 6 dB/oktávu. Podstatná část celkové energie řečového signálu leží 
v kmitočtovém pásmu pod hranicí 300 Hz, ačkoliv užitečné informace jsou téměř kompletně 
obsaženy v pásmu nad 300 Hz. Vezmeme-li navíc v úvahu, že kvantizační šum vykazuje 
rovnoměrné spektrum, je jeho negativní vliv podstatně větší na energeticky slabší, ale 
důležitější vyšší složky spektra řečového signálu. 

Filtrace preemfáze se provádí před vážením segmentu a dochází při ní ke zdůraznění 
vyšších složek spektra. 
 

2.4 Segmentace pomocí oken 
 

Vzhledem ke své biologické povaze je řečový signál téměř výhradně zpracováván 
metodami tzv. krátkodobé analýzy. Tyto metody vycházejí z kvazistacionární podstaty 
řečového signálu, tj. možnosti přijetí předpokladu, že vlastnosti signálu se v čase mění 
„pomalu“. Signál je za tím účelem rozdělen na ekvidistantní časové úseky – segmenty o délce 
N vzorků a každý segment je potom popsán vektorem příznaků. 

Délka segmentu musí být na jedné straně dostatečně malá, aby bylo možné naměřené 
parametry uvnitř segmentu aproximovat konstantními hodnotami a na druhé straně dostatečně 
velká, aby bylo zaručeno, že požadované parametry budou bezchybně změřeny. Oba 
protichůdné požadavky jsou vcelku splněny pro úseky řeči dlouhé 10 až 25 ms, což souvisí se 
změnami nastavení lidského hlasového ústrojí, které probíhají v nejkratším intervalu 10 až 25 
ms. 

Řečový segment se vytváří váhováním signálu pomocí okna. Často bývá použito 
pravoúhlé nebo Hammingovo okno. Časový průběh definovaných typů oken a jejich aplikace 
na řečový signál je znázorněn na obr. 2.3.  

Přestože pravoúhlé okno je jednodušší, často se upřednostňuje použití Hammingova 
okna, vzhledem k tomu, že potlačuje vzorky na okrajích segmentů, čímž se zvyšuje stabilita 
některých výpočtů. 
 Obě okna v podstatě představují filtr typu dolní propust. Násobení řečového signálu 
pravoúhlým oknem vede ke dvěma nežádoucím efektům -  rozmazání a rozptyl spektra. Oba 
efekty souvisejí s tím, že spektrum pravoúhlého okna je tvořeno jedním hlavním lalokem a 
větším množstvím vedlejších laloků. Konvolucí spektra okna se spektrem signálu se jediná 
spektrální čára ve spektru signálu rozšíří (rozmaže) na tvar hlavního laloku. Druhý nežádoucí 
efekt (rozptyl spektra) je způsoben vedlejšími laloky ve spektru okna a projevuje se tím, že ve 
spektru navzorkovaného řečového signálu se objeví nové spektrální čáry vně hlavního laloku. 
Tento efekt lze potlačit pouze tvarem okna. U pravoúhlého okna je výška prvního postranního 
laloku 13 dB pod maximem hlavního laloku. 
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Obr. 2.2: Vytvoření jednoho segmentu řeči pomocí pravoúhlého a Hammingova okna 
 
 U řečových signálů (zejména v jeho znělých úsecích) se vyskytují rozdíly mezi 
nejsilnějšími a nejslabšími kmitočtovými komponenty více než 40 dB. Použitím pravoúhlého 
okna nemohou být slabé komponenty ve spektru signálu vůbec postihnuty. Řešením tohoto 
problému je použití jiného vhodnějšího typu okna, obvykle Hammingova. Toto okno má sice 
ve spektru zhruba dvojnásobně široký hlavní lalok, ovšem útlum vedlejších laloků 43 dB je 
podstatně lepší. 
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3 Automatické zpracování řeči 
 
 Jelikož ovládání přístrojů se provádí pomocí jednotlivě vyslovených slov, budeme se 
dále věnovat problematice rozpoznání jednotlivých, samostatně vyslovených slov. Pro úplnost 
ale uveďme základní kritéria dělení rozpoznávání řeči. 
  
Způsob promluvy  - odděleně, plynule 
Velikost slovníku  - malý, střední, velký 
Vztah k mluvčímu  - závislé, nezávislé 
Jednotka segmentace - celá slova, slabiky, poloslabiky, fonémy 
Způsob klasifikace  - časová transformace, Markovovy modely, neuronové sítě … 
 

3.1 Krátkodobá energie signálu 
 
 Krátkodobou energie lze použít pro rozpoznávání začátku a konce slova a také pro 
oddělování jednotlivých fonémů s odlišnou energií. Funkci krátkodobé energie lze definovat 
vztahem 

∑
∞

−∞=

−=
k

n knwksE 2)]()([  (1) 

 
kde s(k) je vzorek signálu v čase k a w(n) reprezentuje příslušný typ okénka. Při měření 
krátkodobé energie lze doporučit délku mikrosegmentu shodnou s délkou okénka, a to o 
velikosti 10-20 ms při frekvenci vzorkování odpovídající kvalitě zpracovávaného signálu. 
Hodnoty funkce krátkodobé energie poskytují pro každý mikrosegment informaci o průměrné 
hodnotě energie v mikrosegmentu. Jedním z nedostatků této charakteristiky je značná citlivost 
na velké změny úrovně signálu. 
 

3.2 Krátkodobá autokorelační funkce 
 
 Krátkodobá autokorelační funkce je definována vztahem 

 

( ) ∑
∞

−∞=

−−+−=
k

n mknwmksknwksmR )()()()(  (2) 

 
kde w(n) je opět pravoúhlé nebo Hammingovo okénko. Autokorelační funkce vykazuje 
některé vlastnosti, pro které se jí využívá zejména při indikaci periodičnosti signálu. Jestliže 
je totiž zpracovávaný signál periodický s periodou P, pak autokorelační funkce nabývá 
maximálních hodnot právě pro m = 0, P, 2P,…. Autokorelační koeficienty jsou důležitým 
základem též pro výpočet koeficientů lineární prediktivní analýzy. 

 
3.3 Lineární prediktivní analýza  
 
 Lineární prediktivní analýza (LPC) je jednou z nejefektivnějších metod analýzy 
akustického signálu. Je to metoda, která se snaží na krátkodobém základu odhadnout přímo 
z řečového signálu parametry modelu vytváření řeči. Atraktivnost metody spočívá v její 
schopnosti zabezpečit odhad uvedených parametrů při relativně přijatelné výpočetní zátěži. 
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 Prediktivní koeficienty lze počítat například z autokorelačních koeficientů. Pomocí 
prediktivních koeficientů můžeme vypočítat spektrum signálu, které má charakter vyhlazené 
spektrální obálky skutečného spektra původního diskretizovaného signálu. 
 Koeficientů LPC se využívá při určování spektrálních charakteristik modelu hlasového 
ústrojí a lze s jejich pomocí dobře identifikovat formantovou strukturu řeči. Z chyby predikce 
je možné odvodit poznatky o znělosti a určit i periodu základního hlasivkového tónu. Protože 
koeficienty LPC nesou informaci o spektrálních vlastnostech řečového signálu, lze je využít 
jednak pro syntézu řeči, ale též přímo jako příznaků v systémech rozpoznávání řeči. 
 Podrobnější informace o dalších způsobech lze nalézt zde [2]. 

 
3.4 Určení hranic slov 
 
 Důležitým předpokladem spolehlivého rozpoznávání jednotlivých slov je správné 
určení polohy začátku a konce slova. Zjišťování polohy začátku a konce slova je často 
označováno také jako detekce koncových bodů (endpoint detection). Potíže při vymezení 
slovních hranic způsobují zvuky pozadí, které mají stejnou intenzitu jako tiché hlásky. 
 V laboratorních podmínkách lze problémům s určováním slovních hranic předejít 
záznamem řeči v extrémně tichých prostorech, v praxi však nemůžeme vycházet ze 
srovnatelných podmínek. Z chybným rozpoznáním začátku nebo konce slova klesá 
pravděpodobnost na správné určení slova. 
 V prostředí, kde se vyskytují trvale rušivé zvuky, lze dosáhnout necitlivosti 
rozpoznávacích systémů na šum nejlépe použitím parametrů, které jsou šumem jen málo 
ovlivňovány. LPC koeficienty nejsou v těchto situacích příliš vhodné. Podstatně odolnější 
jsou některé autokorelační koeficienty nebo kepstrální koeficienty. 
 Dodatečné rušení může pocházet také od některých mluvčích. Jedná se o „lupnutí“ 
před počáteční samohláskou, které je typické pro některé mluvčí, dále o zvuky způsobené 
pohybem rtů nebo zvuky od dýchání, které mohou vzniknout po vlastním ukončení slov. Další 
potíže vyplývají z mezer uvnitř jednotlivých slov, které vznikají ve výslovnosti např. když 
vyslovené slovo obsahuje neznělý explosiv (jako „t“ ve slově „optika“). Metody, které 
vyhodnocují energii řečového signálu, by během této mezery rozpoznaly začátek a konec 
slova. 
 
Rozlišení řečového úseku a mezery 
 

K určení skutečného začátku slova nestačí pouze pozorování časového průběhu 
signálu a měření energie. Poměrně úspěšná je metoda, která pracuje s energií signálu a 
počtem průchodů nulou. 

Touto metodou lze rozpoznat začátek i konec slova, vyžaduje ale obvykle ještě 
následné upřesnění a není vhodná pro činnost v reálném čase, protože postupuje proti směru 
časové osy. 
 
Určení hranic mezi fonetickými úseky 
 

Metoda na určení hranic mezi fonetickými úseky je založena na měření rozdílnosti 
příznaků v jednotlivých fonetických úsecích a slouží nejen k určení začátku a konce slov, ale 
současně také ke stanovení vnitřních fonetických hranic ve slově. Algoritmus stanovení 
fonetických hranic lze rozdělit do čtyř kroků. 
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1. Určení křivky rozdílnosti B(j), která popisuje rozdílnost mezi sousedními nebo 
blízkými fonetickými segmenty. 

2. Vyhlazení křivky B(j). 
3. Určení lokálních maxim v průběhu B(j). 
4. Spojení menších, podobných fonetických úseků. 

 
 

3.5 Časové přizpůsobení 
 
 Rozhodující vliv na proces rozpoznávání slov má tempo (rychlost) řeči. Mění se 
jednak průměrná rychlost řeči a jednak také okamžitá rychlost výslovnosti vnitřních částí vět 
a slov. Průměrná rychlost je závislá jak na mluvčím (někdo mluví pomaleji, jiný rychleji), tak 
na obsahu promluvy. Rozdíl rychlosti uvnitř vět a slov je převážně ovlivněn rozdílným 
přízvukem. Vyslovení určitého výrazu není nikdy přesně opakovatelné, i když se o to mluvčí 
snaží. 
 U systémů pracujících na základě porovnávání neznámého slova se vzorovými slovy 
je výchozím předpokladem správného vzájemného porovnání stejná délka obou 
porovnávaných slov. 
 Principálně se rozlišuje lineární a nelineární časové přizpůsobení – normalizace. 
 
Lineární transformace 
 
 Při lineární časové transformaci je testované slovo prodlouženo nebo zkráceno jako 
celek tak, že obě reprezentace mají stejnou délku. Lineární transformace probíhá pouze na 
základě rozdílnosti celkových délek slov bez ohledu na vnitřní průběh příznaků. Dále 
nerespektuje kolísání okamžité rychlosti promluvy. Pokud se rozpoznávané slovo skládá 
z více slabik, obvykle se neliší od vzoru jen v celkové délce, ale i v poměru délek vnitřních 
částí. Například délka explosiv se ve výslovnosti téměř nemění, zatímco samohlásky vykazují 
velké změny v délce. 
 
Nelineární transformace 
 
 Při nelineární časové transformaci je přizpůsobena nejen celková délka testovaného 
slova, ale rovněž jeho vnitřní části. Matematickou metodou nelineární transformace je 
optimalizační algoritmus, známý pod názvem „dynamické programování“. Při zpracování 
řečových signálů je často označován také jako „borcení času“ (Dynamic Time Warping – 
DTW). Hlavní výhodou této metody je relativní jednoduchost a dobré výsledky. 
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4 Hlasové ovládání komerčních přístrojů 
 

Nejčastější využití hlasového ovládání komerčních přístrojů je v oblasti mobilních 
telefonů. Hlasové ovládání je funkce pro spouštění vybraných funkcí mobilního telefonu 
hlasem. Velmi dobře propracované hlasové ovládání má mobilní telefon Nokia 6682. Tento 
telefon má hlasový software VSuite 2.0 od firmy VoiceSignal. Obsahuje jednak funkci učení, 
pomocí níž si můžeme nahrát příkazy jako ve standardních telefonech. 

Mezi speciální funkce patří hlasové vytáčení. Telefon umí rozpoznávat číslice 0 až 9 
aniž by požadoval předchozí učení, tudíž je nezávislý na mluvčích. Dalšími funkcemi, které 
nevyžadují učení jsou příkazy „open meesage“ (otevři zprávu), „opem calendar“ (otevři 
kalendář) apod. Mírnou nevýhodou je, že je software pouze v anglické verzi. 

Mezi komerčně dostupné přístroje patří také GPS navigace. Tato zařízení mají ve směs 
totožné ovládání. Jako konkrétní navigaci lze uvést Loox N100 s Navigonem 6. Učení probíhá 
namluvením místa, které často do navigace zadáváme. Software vyžaduje trojnásobné 
zopakování hlasového povelu. Následně po stisku tlačítka a vyslovení hlasového povelu dojde 
k automatickému naplánování trasy. 

Přímo na počítači lze využít hlasového ovládání webového prohlížeče Opera. Ovládání 
je opět v angličtině. Program není třeba učit, zvládá povely uvedené v tabulce 4.1. 
 
Tabulka 4.1: Příkazy pro hlasové ovládání webového prohlížeče Opera 
 
Příkaz Akce Opery 
Voice commands Zobrazit seznam standardních příkazů hlasu (tento seznam) 
Voice help Jít na stránku nápovědy hlasu (tento dokument) 
Help Jít na stránku Opery s obsahem nápovědy 
Back/Forward Vrátit se k předchozí stránce nebo vpřed na další stránku 
Fast forvard Analyzovat stránku a jít na další předpokládanou stránku 
Rewind Návrat na předchozího umístění nebo první stránky stávajícího umístění 
Home Jít na vaši nastavenou domovskou stránku 
Reload page Znovu nahrát aktuální stránku 
Reload all Znovu nahrát všechny otevřené stránky 
Stop loading Přerušit nahrávání aktuálního dokumentu 
Full screen Zapnout/vypnout celoobrazový režim 
Next/previous page Přejít na další nebo předchozí otevřenou stránku v pracovní oblasti 
Paste and go Jít přímo na webovou adresu (URL) ve schránce 
Duplicate page Duplikovat aktivní stránku 
New page Otevřít novou prázdnou stránku 
Close page/all Zavřít aktivní stránku nebo všechny otevřené stránky 
Close other Zavřít všechny otevřené stránky mimo aktívní stránky 
Reopen page Znovu otevřít poslední uzavřenou stránku 
Quit application Zavřít Operu 
Zoom in/out Zvětšit nebo zmenšit velikost Lupy v krocích po 10% 
Zoom normal Vrátit původní velikost (100%) 

 
Dále se můžeme setkat s hlasovým ovládáním u mp3-přehrávačů, diktafonů, vysílaček 

atd. Zde se ale většinou nejedná o rozpoznávání vyslovených slov, ale tyto přístroje reagují 
většinou na silnější akustický podnět (například u diktafonu dojde ke spuštění nahrávání při 
zahájení mluveného projevu). 
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5  Realizace vypínání přístroje 
 
 Protože tento projekt je zaměřen na vypnutí přístrojů v nebezpečných situacích, 
vypínání přístrojů musí mít stoprocentní úspěšnost rozpoznání slova určeného pro vypnutí 
přístroje a taktéž by systém neměl reagovat na žádné jiné slovo, ani na žádný jiný akustický 
signál. Systém také musí být nezávislý na mluvčím. Z toho důvodu byla zvolena vzorkovací 
frekvence 22050 Hz a 16 kvantovacích bitů. 
 

5.1 Zvolení vhodného slova 
 
 Dalším důležitým krokem k tomu, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků je vhodná 
volba slova, na které má systém reagovat. 
 Prvním kritériem volby slova je, aby bylo snadno zapamatovatelné pro obsluhu 
přístroje. Druhé kritérium je pak snadné rozpoznání začátku a konce slova a odlišení slova od 
ostatních akustických podnětů a slov. 
 Detekce hranic slov komplikují následující situace: 
1. Frikativy „f“ a „s“ na začátku a konci slova 
2. Explosivy „p“ a „t“ na začátku a konci slova 
3. Nosovky na konci slov 
4. Doznívající samohlásky na konci slov 
5. Akustické rušení z okolí (zde neuvažujeme, bude následovat v diplomové práci) 
6. Rušení od mluvčího (výrazné dýchání, pohyby rtů) 
 
 V tabulce 5.1 jsou uvedena slova splňující první kritérium, ve druhém sloupci je pak 
popsána vhodnost/nevhodnost použití tohoto slova. 
 
Tabulka 5.1: Vhodnost slov pro automatické rozpoznávání 
 
Slovo Vhodnost Důvod 
stop nevhodné obsahuje frikativ na začátku slova a explosiv na konci slova 
stůj nevhodné obsahuje frikativ na začátku slova 
zastav vhodné obsahuje vhodné fonémy na začátku i konci slova, uprostřed slova se 

střídají znělé a neznělé úseky(výhoda) 
zastavit nevhodné obsahuje explosiv na konci slova 
vypni vhodné obsahuje vhodné fonémy na začátku i konci slova, hůře se odlišují 

fonémy uprostřed 
vypnout nevhodné obsahuje explosiv na konci slova 
 
 Jak je tedy patrné z tabulky 5.1 vhodné slova z hlediska rozpoznání začátku a konce 
jsou „zastav“ a „vypni“. Tyto dvě slova pak byla testována z hlediska rozdělitelnosti na 
jednotlivé segmenty. Lepších výsledků bylo dosaženo pro slovo „zastav“, jelikož se u tohoto 
slova pravidelně střídají znělé a neznělé úseky a snadněji se stanovují parametry jednotlivých 
úseků a posléze byla ověřena i velká spolehlivost na rozpoznání tohoto slova. 
  

5.2 Popis rozpoznávání slov 
 
 Simulace rozpoznávání slov je provedena v programu Mathcad 13. V tomto programu 
lze provádět matematické výpočty podobným stylem, který je běžný například při ručních 
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výpočtech na papíře. Výrazy se umisťují na plochu pod sebe nebo vedle sebe a počítají se v 
pořadí od shora dolů a zleva doprava. Výhodou je snadné načítání wav souborů, snadné 
zobrazení grafů a proměnných přímo v rámci programu. Mírnou nevýhodou je složitější 
tvorba cyklů. 
 
Definování vstupních proměnných 
 
 Vstupem programu je soubor wav o vzorkovacím kmitočtu 22050 Hz a počtu 
kvantovacích úrovní 16 bitů. Na začátku programu je tento soubor načten . Dojde 
k automatickému načtení vzorkovací frekvence signálu, počtu kvantovacích úrovní. 
Následovně je provedena filtrace preemfáze, která zaručí zdůraznění vyšších složek spektra a 
zlepší vlastnosti signálu z hlediska dalšího zpracování. Na obr. 5.1 je zobrazen průběh slova 
zastav po filtraci preemfáze. 
 

 
Obr. 5.1: Časový průběh slova „zastav“ 

 
Stanovení začátku a konce slova 
 
 Pro stanovení začátku a konce slova nám postačí pouze energie signálu, jelikož 
zadáním tohoto projektu je rozpoznávání slov bez rušivých signálů (nahrávky jsou tedy 
pořízeny v laboratorních podmínkách). Rozpoznání začátku a konce slova též usnadňují 
vhodně zvolené fonémy na okrajích slova. Jediný komplikující fakt je rušení způsobené 
mluvčím (hlasité dýchání, pohyby rtů). Toto rušení je ale mnohem kratší než minimální délka 
rozpoznávaného slova. Systém tedy nejprve rozpozná že se jedná o začátek slova, dále 
rozpozná konec, a pokud je délka slova kratší než přípustná délka rozpoznávaného slova, tak 
tento úsek určí jako rušení a pokračuje v rozpoznávání dále, dokud nenajde slovo o správné 
délce. Na obrázku 5.2 je znázorněno slovo s rušením a na obrázku 5.3 je výsledek rozpoznání 
hranic slova (rušení bylo ignorováno). 
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Obr. 5.2: Časový průběh slova „zastav“ s rušením od mluvčího 

 

 
Obr. 5.3: Správné rozpoznání hranic slova „zastav“ 

 

 
Obr. 5.4: Energie slova zastav s rušením od mluvčího 
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Segmentace slova na fonémy 
 
 Tato část je hned po stanovení hranic slova nejdůležitější částí programu. Pokud dojde 
ke špatné segmentaci rozpoznávaného slova, tak je slovo z velkou pravděpodobností 
rozpoznáno špatně. 
 Jako nejspolehlivější metoda na segmentaci slov se ukázala kombinace energie signálu 
a průběhu autokorelační funkce.  

Autokorelační funkce je pro znělé úseky slova periodická (obr 5.5) a to se stejnou 
periodou, jako je perioda signálu v daném úseku, pro neznělé úseky nemá periodický tvar (obr 
5.6), obsahuje mnohem větší počet průchodů nulou, jak u znělého úseku. Toho se dá 
z výhodou využít pro stanovení znělosti nebo neznělosti úseků. Počet průchodů nulou 
autokorelační funkce v kombinaci s energií signálu zajišťuje velmi dobrou segmentaci slova 
na fonémy a to při malé náročnosti výpočtů. Na obr. 5.7 je energie signálu slova „zastav“ 
v jednotlivých segmentech, na obr. 5.8 je počet průchodů nulou autokorelační funkce v těchto 
segmentech. 

  

 
Obr. 5.5: Autokorelační funkce pro periodický úsek slova (foném „a“) 

 

 
Obr. 5.6: Autokorelační funkce pro šumový úsek slova (foném „s“) 
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Obr. 5.7: Průběh energie slova „zastav“ 

 

 
Obr. 5.8: Průběh počtu průchodů nulou autokorelační funkce slova „zastav“ 

 
Stanovení příznaků jednotlivých fonémů 
 
 Jakmile jsou stanovené hranice fonémů, tak je nutné stanovit místo, kde se budou 
rozpoznávat příznaky. Toto místo musí být v oblasti, kde jsou parametry daného fonému 
stabilní. Zde byla tato oblast zvolena uprostřed mezi hranicemi, jelikož na hranicích fonémů, 
dochází k ovlivňování příznaků sousedním fonémem. 
 
Stanovení příznaků „z“ 
  
 Foném „z“ spadá do šumových souhlásek. Akustickou podstatou šumových souhlásek 
je šum. I v akustickém spektru znělých souhlásek, jehož součástí je na rozdíl od neznělých 
souhlásek základní hlasivkový tón i náznaky formantových frekvencí, je patrná silná šumová 
složka. 

Pro rozpoznání „z“ je určující šumová složka, tedy velký počet průchodů nulou 
autokorelační funkce. Druhou podmínkou je rozpoznání prvního formantu, který se vyskytuje 
u znělých hlásek. U fonému „z“ se pohybuje v pásmu kmitočtů 200-400 Hz. Na obrázku 5.9 
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je znázorněno LP-spektrum fonému „z“ a lze zde také pozorovat první formant. Všechny 
používané příznaky pro rozpoznání slova „zastav“ jsou přehledně uvedeny v tabulce 5.1. 

 
Obr. 5.9: LP-spektrum fonému „z“ 

 
Stanovení příznaků „a“ 
 
 Foném „a“ spadá do samohlásek. Z akustického hlediska jsou všechny samohlásky 
znělé. Při průchodu základního hlasivkového tónu nadhrtanovými dutinami vznikají oblasti 
s vyšší koncentrací akustické energie – formanty (F1,F2,…,Fn). Právě formanty jsou 
nejvýznamnější akustickou charakteristikou samohlásek. Nejdůležitější jsou přitom první dva 
až tři formanty, které rozlišují jednotlivé české samohlásky. 
 Foném „a“ má minimální vzdálenost hodnot prvních dvou formantů (poměr F2/ F1 je 
asi 1,6). Pozice prvního formantu se průměrně pohybuje v rozmezí 700-1100 Hz, poloha 
druhého formantu mezi 1100-1500 Hz. 
 Pro rozpoznávání „a“ je důležitý malý počet průchodů nulou autokorelační funkce 
(znělý foném). Následně se rozpoznává první a druhý formant. Hranice pro kmitočty 
formantů jsou posunuty pro F1 na 500-1300Hz, pro F2 na 900-1700 Hz, jelikož formanty 
jednotlivých mluvčích se pohybují ve větším rozmezí, než jsou průměrné hodnoty. 
 Průběh LP-spektra fonému „a“ je znázorněn na obr 5.10. 

 
Obr. 5.10: LP-spektrum fonému „a“ - typické průběhy formantů 
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Stanovení příznaků „s“ 
 
 Foném „s“ spadá stejně jako foném „z“ do šumových souhlásek. Na rozdíl od „z“ je 
foném „s“ čistě neznělý, má pouze šumovou složku. 
 Rozpoznání „s“ je tedy závislé na určení neznělosti, tedy velkého počtu průchodů 
nulou autokorelační funkce. Druhým parametr se získá opět z LP-spektra. Spektrum  fonému 
„s“ je tvořeno převážně šumem, tudíž většina energie se pohybuje na vyšších kmitočtech. 
Příznak je pak definován jako rozdíl energie na vyšších kmitočtech a energie na nižších 
kmitočtech musí být větší jak práh. 
 Průběh LP-spektra fonému „s“ je znázorněn na obr 5.11. 
 

 
Obr. 5.11: LP-spektrum fonému „s“ 

 
 
Stanovení příznaků „t“ 
 
 Foném „t“ patří do skupiny souhlásek nazývaných explosivy. Explosivy jsou 
přechodové zvuky a jako takové jsou artikulačně i akusticky složitější. Vznikají uvolněním 
překážky v hlasovém traktu vytvoří krátký (několik milisekund trvající) výbuch šumu, který 
vybudí všechny frekvence, zejména však ty charakteristické pro frikativy. Výbuch na chvilku 
přechází ve frikativní šum a postupně přechází v artikulaci následujícího fonému. 
 Hlavním příznakem rozpoznání fonému „t“ je neznělost, druhým příznakem je energie 
signálu, která nesmí překročit určitou hodnotu. 
 
Stanovení příznaků „v“ 
 
 V případě slova „zastav“ je foném „v“ na konci slova a vyslovuje se tedy jako „f“. 
Foném „f“ spadá do šumových frikativ. Šumové frikativy jsou spíše neperiodické kvůli 
relativně silnému zúžení hlasového traktu mají mnohem menší amplitudu a energii mají 
obvykle soustředěnou na vyšších frekvencích. 
 Příznakem pro rozpoznání „f“ je neznělost, dalším příznakem je malá energie fonému 
a dále se rozpoznává rozdíl energie na vyšších kmitočtech a energie na nižších kmitočtech, 
který musí být větší jak práh. LP-spektrum fonému „f“ je zobrazeno na obr 5.12. 
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Obr. 5.12: LP-spektrum fonému „v“ 

 
 
Vyhodnocení příznaků 
 
 Všechny příznaky a váhy příznaků jsou uvedeny v tabulce 5.1. 
 

Tab. 5.2: Popis příznaků pro určení slova „zastav“ 
 
Příznak Popis vlastností příznaku Váha 

0 Počet stanovených hranic mezi fonémy musí být 5 1 

1 
Počet průchodů nulou autokorelační funkce pro foném „z“ musí být větší 
jak 4 

1 

2 Nalezení formantu fonému „z“ v oblasti 200 – 400 Hz 1 

3 
Počet průchodů nulou autokorelační funkce pro foném „a“ musí být menší 
nebo rovno jak 4(znělost) 

1 

4 První formant „a“ musí ležet v rozmezí kmitočtů 500-1300 Hz 1 
5 Druhý formant „a“ musí ležet v rozmezí kmitočtů 900-1700 Hz 1 

6 
Počet průchodů nulou autokorelační funkce pro foném „s“ musí být větší 
jak 4(neznělost) 

1 

7 
Složka signálu u fonému „s“ na kmitočtu 6 kHz musí být větší než na 
kmitočtu 100 Hz 

1 

8 
Počet průchodů nulou autokorelační funkce pro foném „t“ musí být větší 
jak 4(neznělost) 

1 

9 Energie fonému „t“ musí být menší než 10 % maximální energie ve slově 1 

10 
Počet průchodů nulou autokorelační funkce pro foném „a“ musí být menší 
nebo rovno jak 4(znělost) 

1 

11 První formant „a“ musí ležet v rozmezí kmitočtů 500-1300 Hz 1 
12 Druhý formant „a“ musí ležet v rozmezí kmitočtů 900-1700 Hz 1 

13 
Počet průchodů nulou autokorelační funkce pro foném „f“ musí být větší 
jak 4(neznělost) 

1 

14 Energie fonému „f“ musí být menší než 8 % maximální energie ve slově 1 

15 
Energie na nižších kmitočtech musí být menší jak na vyšších kmitočtech 
(stanovení prahu) 

3 
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 Vyhodnocení příznaků probíhá tím způsobem, že dojde k sečtení vah všech příznaků. 
Pokud jsou všechny příznaky vyhodnoceny kladně, tak lze dosáhnout maximálního součtu 
příznaků 18. Pro kladné vyhodnocení slova „zastav“ postačuje 16 z 18 příznaků. Při menším 
rozpoznaných příznaků je slovo vyhodnoceno jako chybné. 
 

5.3 Testování úspěšnosti rozpoznání slov 
 
 Systém byl testován devíti slovy foneticky blízkými slovu „zastav“ a dále slovy 
značně odlišnými (z těchto slov je zde uvedeno pouze slovo „sobota“, jelikož systém na 
výrazně odlišná slova vůbec nereaguje). Tato slova byla namluvena pěti nezávislými 
mluvčími. Výsledek testu je uveden v tabulce 5.2. „Ano“ označuje rozpoznání slova „zastav“, 
„Ne“ označuje jiné slovo. Číselná hodnota udává počet rozpoznaných příznaků. 
 

Tab. 5.3: Vyhodnocení úspěšnosti rozpoznání slova „zastav“ a slov foneticky podobných 
 

Mluvčí 1 Mluvčí 2 Mluvčí 3 Mluvčí 4 Mluvčí 5 chybovost Slovo 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 % 

zastav 1 ano,18 ano,17 ano,18 ano,18 ano,18 ano,18 ano,17 ano,17 ano,17 ano,18 0 

zastav 2 ano,16 ano,18 ano,18 ano,18 ano,17 ano,17 ano,17 ano,18 ano,18 ano,18 0 

zastav 3 ano,18 ano,17 ano,18 ano,18 ano,17 ano,17 ano,17 ano,17 ano,18 ano,17 0 

zaspal ne,9 ne,9 ne,6 ne,6 ne,8 ne,8 ne,7 ne,6 ne,13 ne,8 0 

nastav ne,7 ne,7 ne,7 ne,11 ne,8 ne,8 ne,6 ne,7 ne,7 ne,7 0 

postav ne,4 ne,3 ne,4 ne,5 ne,13 ne,13 ne,15 ne,6 ne,5 ne,6 0 

zastan ne,6 ne,13 ano,18 ne,4 ano,16 ano,18 ne,7 ne,6 ne,11 ne,6 30 

zaslal ne,6 ne,5 ne,4 ne,5 ne,9 ne,6 ano,16 ne,15 ne,7 ne,4 10 

zastal ne,9 ne,6 ne,9 ne,7 ne,6 ne,6 ne,4 ne,5 ne,6 ne,9 0 

sobota ne,5 ne,5 ne,6 ne,5 ne,6 ne,6 ne,10 ne,5 ne,4 ne,6 0 

 
 Každý mluvčí namluvil testované slovo dvakrát, klíčové slovo „zastav“ pak šestkrát. 
Úspěšnost rozpoznání slova zastav byla ve všech případech v pořádku. Chybně bylo 
rozpoznáno slovo „zastaň“ ve třech případech z deseti a také „zaslal“ v jednom případě 
z deseti (chybná slova jsou zvýrazněna tučně). Systém tato slova určil jako „zastav“. 
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6  Vypínání přístroje s akustickým pozadím 
 
 Pro rozpoznávání slov vyslovených mluvčími jsou ideální podmínky bez rušivých 
akustických podnětů vycházejících z okolí. V laboratoři je takové prostředí možné zajistit, 
nikoliv však v reálných podmínkách. Čím je poměr energie rušivého signálu k poměru 
užitečného signálu větší, tím klesá pravděpodobnost správného rozpoznání slov. Od určité 
hranice již dojde k takovému narušení užitečného signálu, že není možné slovo správně 
rozpoznat nebo nelze vůbec detekovat. Na obr. 6.1 je slovo "zastav", které systém rozpoznal 
správně, na obrázku 6.2 systém slovo detekoval, ale již nedokázal rozpoznat a na obrázku 6.3 
již slovo nelze ani detekovat kvůli velkému rušivému pozadí. 
 

 
Obr. 6.1: Míra rušení při které lze slovo ještě rozpoznat 

 
 

 
Obr. 6.2: Míra rušení při které lze slovo pouze detekovat 
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Obr. 6.3: Slovo již nelze detekovat 

 
 Slovo je možné rozpoznat tehdy, pokud je energie znělých fonémů minimálně 
dvojnásobkem energie rušivého signálu, což je důležité pro stanovení hranic slova a následné 
detekování jednotlivých fonémů. Pokud je energie rušivého signálu větší, tak dochází buď 
k chybnému určení hranic a nebo k špatnému rozpoznání jednotlivých fonémů. Jakmile 
energie rušivého signálu dosáhne přibližně velikosti energie užitečného signálu, tak již nelze 
slovo detekovat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diplomová práce  Hlasové vypínání elektrických přístrojů 

 - 30 - 

6. 1 Zdroje akustického rušivého pozadí 
 
 Hlasové vypínání má být realizováno pro elektrické přístroje, které vytvářejí vlastní 
akustické prostředí. Běžné přístroje používané v dílnách jsou například vrtačka, úhlová 
bruska, kotoučová bruska, přímočará pila, vibrační bruska atd.  
 Důležité znaky ve spektru pro rozpoznávání lidského hlasu se převážně vyskytují ve 
spodní části spektra do cca 5 kHz. Toto pásmo je však velmi rušeno elektrickými přístroji. Na 
obrázku 6.4 je zobrazen spektrogram úhlové brusky. Zde je patrné rušení na kmitočtech 2,2 a 
4,4 kHz a také zde lze odečíst, že více energie je ve spodní části spektra než v horní. 
 

 
Obr. 6.4: Spektrogram uhlové brusky naprázdno 

 

 
 

Obr. 6.5: Spektrogram elektrické vrtačky při vyšších otáčkách 
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 Obrázek 6.5 znázorňuje spektrum elektrické vrtačky. Zde je největší energie ve dvou 
pásmech a to okolo 1,5 kHz a 4,5 kHz. U úhlové brusky je rušení téměř konstantní, u vrtačky 
závisí poloha těchto dvou pásem na aktuálních otáčkách přístroje. 
 

 
 

Obr. 6.6: Barevná stupnice spektrogramů a odpovídající úrovně signálu 
 

6. 2 Popis rozpoznávání slov 
 
 Vstupem programu je stejně jako v tichém prostředí soubor wav o vzorkovacím 
kmitočtu 22050 Hz a počtu kvantovacích úrovní 16 bitů, což je dostatečná kvalita pro 
rozpoznávání slov. Na začátku programu je tento soubor načten . Dojde k automatickému 
načtení vzorkovací frekvence signálu, počtu kvantovacích úrovní. Následovně je provedena 
filtrace preemfáze, která zaručí zdůraznění vyšších složek spektra a zlepší vlastnosti signálu 
z hlediska dalšího zpracování. 
 
Stanovení začátku a konce slova 
 
 Při nahrávání v tichém prostředí lze vyhodnotit začátek a konec slova velmi jednoduše 
a to pomocí vyhodnocení energie jednotlivých segmentů. Nastaví se určitý práh pro energii 
segmentu a po překročení tohoto prahu se místo označí jako začátek rozpoznávaného slova. 
Stejně tak na konci slova. 
 Pokud je v pozadí zvuk elektrického přístroje, tak již nelze takto snadno stanovit 
začátek a konec slova, protože samotný hluk, který způsobuje běh elektrického přístroje, 
může zamaskovat slabší foném na začátku či na konci slova. 
 Pro rozpoznání slova při běhu elektrického přístroje byl zvolen tedy jiný systém, který 
již není založen na principu porovnávání energie segmentů. Tento systém pracuje na principu 
plovoucího okna, které se posunuje vždy o jeden segment a zkoumá se, jestli uvnitř okna se 
nenachází hledané slovo. Rovněž je tento způsob vhodnější pro zpracování v reálném čase, 
kde by zpracování probíhalo přímo v signálovém procesoru. 
  Velikost plovoucího okna byla zvolena podle toho, v jakém čase je mluvčí schopen 
vyslovit slovo "zastav". Průměrně mluvčí vysloví slovo "zastav" asi za 0,7 s. Okno bylo 
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zvoleno s dostatečnou rezervou o velikosti 25126 vzorků, což odpovídá době trvání 1,14 s (57 
segmentů o 441 vzorcích). Na obrázku 6.7 je slovo "zastav" právě uprostřed plovoucího okna. 
 Posun okna provádí sám uživatel nastavením počátečního segmentu okna (v programu 
Mathcad je velmi obtížné udělat cyklus, který by opakoval celý program pro různou polohu 
okna). Pokud se klíčové slovo vyskytuje v okně, rozpoznávání je plně automatické. 

 
Obr. 6.7: Slovo „zastav“ uprostřed plovoucího okna 

 
 
Segmentace slova na fonémy 
 
 Slovo "zastav" obsahuje střídání znělých a neznělých fonémů a tudíž bez větších 
modifikací je velmi vhodné i pro segmentaci při hluku způsobeném elektrickými přístroji. 
Jediná změna oproti laboratorní nahrávce je ta, že není možné přesně stanovit začátek slova. 
Tento nedostatek se dá ale odstranit tak, že místo hledání fonému "z" určíme pevně jeden 
segment před hranicí "z" a "a". 
 Segmentace je tedy stejně jako v laboratorních podmínkách provedena pomocí 
autokorelační funkce a rozhodující je její faktor počtu průchodů nulou. Pro znělé hlásky se 
většinou jedná o 1 až 2 průchody na segment, pro neznělé 5 a více. 
 Výsledkem je stanovení 4 hranic viz tabulka 6.1. 
 
 

Tab. 6.1: Stanovení hranic slova „zastav“ 
 

Hranice 
Předchozí 

Foném 

Následující 

foném 

1. "z" "a" 

2. "a" "s" 

3. "t" "a" 

4. "a" "v" 
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Stanovení příznaků jednotlivých fonémů 
 
 Stanovení příznaků v reálných podmínkách je složitější, jelikož ke spektru mluvčího 
se přičítá spektrum hluku vydávaného přístrojem. V jednoduchém případě, pokud by se 
například u vrtačky otáčky neměnily, bylo by možné zjistit spektrum rušivého signálu těsně 
před vysloveným slovem, provést filtraci a tím potlačení rušivé složky na užitečný řečový 
signál a samotné rozpoznávání by bylo pak velmi jednoduché, blížící se laboratorním 
podmínkám. To by bylo možné pouze tehdy, pokud by nedocházelo v průběhu slova ke 
změně spektra rušivého signálu, respektive ke změně otáček při vrtání. Jelikož doba vyslovení 
slova "zastav" je průměrně 0,7 s, tak tuto metodu nelze použít, protože za tuto dobu může při 
vrtání dojít k velké změně otáček. 
 Pokud se tedy může spektrum rušivého signálu měnit, tak je nutné se zaměřit na 
příznaky fonémů, které nejsou aktuálně maskovány rušivým signálem, a nebo které mají větší 
amplitudu než rušivý signál. 
 Celkově byl počet příznaků snížen proti nahrávání v tichých podmínkách, protože 
některé příznaky měly velkou míru korelace a některé příznaky při provozních podmínkách 
nelze určit. 
 
Stanovení příznaků „z“ 
 
 Foném „z“ se skládá ze znělé složky, která má formant v rozmezí 200 až 400 Hz a 
z šumové složky v rozmezí 4 až 10 kHz. Šumová složka v rušivém signálu přístroje zaniká, 
formant znělé složky se však dá poměrně dobře detekovat. 
 U „z“ se stanovuje pouze jeden příznak a to pokud se vyskytuje maximum v rozmezí 
200 až 400 Hz. 
 

 
Obr. 6.8: LP-spektrum fonému „z“ s rušivým pozadím 

 
Stanovení příznaků „a“ 
 
Foném „a“ je znělý a tudíž ze všech fonémů ve slově „zastav“ nejlépe rozeznatelný. Jako 
jediné dva příznaky jsou zde 1. a 2. formant, které však postačují pro bezpečné rozeznání od 
ostatních samohlásek. Dokud lze určit hranice mezi jednotlivými fonémy, tak lze také určit 
formanty u fonému „a“. Na obrázku 6.9 je znázorněno spektrum fonému „a“ při provozních 
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podmínkách. Spektrum se téměř neliší od spektra získané v laboratorních podmínkách viz 
obr. 5.10. 

 
Obr. 6.9: LP-spektrum fonému „a“ s rušivým pozadím 

 
Stanovení příznaků „s“ 
 
 Přestože foném „s“ se skládá pouze z šumové složky, která se vyskytuje v oblasti od 4 
do 10 kHz, tak lze za provozních podmínek také snadno rozpoznat. Foném „s“ se řadí mezi 
sykavky a energii šumové složky má vysokou, která převyšuje rušivý signál přístroje. 
 Střed fonému „s“ je vyhledán pomocí energie (je zde maximální) a dále se zkoumá, 
jestli se jedná opravdu o neznělý foném (velkou energii mají většinou znělé fonémy). První 
příznak zkoumá, zda se jedná opravdu o neznělý foném, počet průchodů autokorelační funkce 
nulou musí být větší jak 4. Druhý příznak zkoumá spektrum, kde složka signálu u fonému „s“ 
na kmitočtu 6 kHz musí být větší než na kmitočtu 100 Hz. 
 

 
Obr. 6.10: LP-spektrum fonému „s“ s rušivým pozadím 
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Stanovení příznaků „t“ 
 
 Foném „t“ patří do skupiny explosivů a je velmi obtížné tento foném rozpoznat i za 
laboratorních tichých podmínek. Za provozních podmínek lze pouze detekovat druhotné 
projevy a to pásmo bez signálu, kdy se hlasový trakt přenastavuje na následující foném.Tento 
foném tedy není zahrnut do příznaků. 
 
Stanovení příznaků „v“ 
 
 Foném „v“ je na konci slova a tudíž se vyslovuje nezněle jako „f“. Tento foném plně 
splývá s rušivým signálem vytvářeným elektrickými přístroji a to už při velmi malých 
intenzitách rušivého signálu. 
 První příznak ověřuje, jestli se jedná o neznělý foném pomocí průchodů autokorelační 
funkce nulou - průchodů nulou musí být více jak 4. Druhý příznak je dán experimentálně 
získaným vztahem 
 

    ( ) 400)(
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500

0

−<− ∑∑
== ff

fSfS ,     (3) 

 
zkoumá se zde neznělost a slouží pro odlišení od ostatních fonémů, obzvláště fonému „ň“ u 
slova „zastaň“. 
 

 
Obr. 6.11: LP-spektrum fonému „v“ s rušivým pozadím 
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6. 3 Souhrn příznaků a jejich váha 
 
 Všechny příznaky a váhy příznaků jsou uvedeny v tabulce 6.2. 
 

Tab. 6.2: Popis příznaků pro určení slova „zastav“ v provozních podmínkách 
 
Příznak Popis vlastností příznaku Váha 

0 Počet stanovených hranic mezi fonémy musí být 4 1 

1 
Počet průchodů nulou autokorelační funkce pro foném „a“ musí být menší 
nebo rovno jak 4 (znělost) 

1 

2 První formant „a“ musí ležet v rozmezí kmitočtů 500 - 1300 Hz 1 
3 Druhý formant „a“ musí ležet v rozmezí kmitočtů 1000 - 1800 Hz 1 

4 
Počet průchodů nulou autokorelační funkce pro foném „s“ musí být větší 
jak 4 (neznělost) 

1 

5 
Složka signálu u fonému „s“ na kmitočtu 6 kHz musí být větší než na 
kmitočtu 100 Hz 

1 

6 
Počet průchodů nulou autokorelační funkce pro foném „a“ musí být menší 
nebo rovno jak 4 (znělost) 

1 

7 První formant „a“ musí ležet v rozmezí kmitočtů 500-1300 Hz 1 
8 Druhý formant „a“ musí ležet v rozmezí kmitočtů 1000-1800 Hz 1 

9 
Počet průchodů nulou autokorelační funkce pro foném „f“ musí být větší 
jak 4 (neznělost) 

1 

10 Spektrum fonému „f“ musí splňovat ( ) 400)(
5500

5000

500

0

−<− ∑∑
== ff

fSfS  1 

11 Délky a poměr znělých úseků: 485,0
.1.4

.3.4 <
−
−

hranicehranice

hranicehranice
 3 

12 Nalezení formantu fonému „z“ v oblasti 200 – 400 Hz 1 
  
 Vyhodnocení příznaků probíhá tím způsobem, že dojde k sečtení vah všech příznaků. 
Pokud jsou všechny příznaky vyhodnoceny kladně, tak lze dosáhnout maximálního součtu 
příznaků 15. Pro kladné vyhodnocení slova „zastav“ postačuje 12 z 15 příznaků. Při menším 
počtu rozpoznaných příznaků je slovo vyhodnoceno jako chybné. 
 

6. 4 Volba elektrického přístroje 
 
 Jako rušivé pozadí pro testování programu byly vyzkoušeny tři elektrické přístroje: 
úhlová bruska, vibrační bruska a elektrická vrtačka. 
 Nejprve byl nahrán pouze samotný hluk elektrických přístrojů. Samotné nahrávání 
přístrojů i nahrávání hlasových povelů bylo prováděno ve vzdálenosti 50 cm od daného 
přístroje. 
 Úhlová bruska má provozní otáčky 10 tisíc otáček za minutu a pro lidský sluch je 
velmi nepříjemná. Při záznamu se ale naopak projevuje jako nástroj s nejmenším rušivým 
pozadím díky vysokým provozním otáčkám. Ve spektru se objevuje mnoho složek nad 10 
kHz a ty jsou pro rozpoznávání slov nepodstatné, dolní pásmo je rušeno méně (viz 
spektrogram na obr. 6.4). 
 Vibrační bruska má z těchto tří přístrojů nejvyšší otáčky (24 tisíc ot/min na prázdno) a 
nejmenší rušení naprázdno. Při zátěži klesnou otáčky až na 11 otáček za minutu a rušivý 
signál je podobný signálu úhlové brusky. 
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 Třetím testovaným nástrojem byla elektrická vrtačka o rozsahu  0 až 2800 otáček za 
minutu. Při nízkých otáčkách spektrum obsahuje převážně složky pod 1 kHz, ale velmi 
malých intenzit. Při otáčkách blížících se maximálním, pak vzniká u vrtačky největší rušení, 
je znázorněno na obrázku 6.5. 
 Toto rušení je největší ze všech tří testovaných přístrojů, proto byla elektrická vrtačka 
zvolena jako akustické rušení při nahrávkách testovaných slov. 
 

6. 5 Testovaná slova 
 
 Slova pro testování softwaru s akustickým pozadím byla zvolena na základě 
úspěšnosti rozpoznávání v tichých laboratorních podmínkách. Byla vybrána slova s vyšší 
chybovostí a také slova velmi foneticky blízká. Slova jsou uvedena v tabulce 6.3. 
 

Tab. 6.3: Zvolená testovací slova 
 

Slovo Důvod testování 
zastav slovo určené k vypnutí přístroje 
zastaň 
zaslal 

slova s chybovostí v tichém prostředí 

zaspal 
zastal 

slova foneticky blízká 

 
 Všechny spektrogramy uvedené níže jsou nahrány při rušivém pozadí uhlové brusky. 
Je to z důvodů lepší názornosti (úhlová bruska má nejmenší rušení) a vysvětlení funkce 
programu. Barevná škála je na obrázku 6.6. Původní barevná škála je modro zelená na černém 
pozadí, pro lepší přehlednost jsou barvy invertovány. Spektrogramy byly vytvářeny v 
programu Spektrogram 16, který je zdarma ke stažení na adrese 
http://www.visualizationsoftware.com/gram.html.  
 
Slovo „zastav“ 
 
 Slovo určené k vypnutí přístroje.  Na obrázku 6.12 je spektrogram slova „zastav“. Zde 
jsou patrné hlavní znaky. U fonému „z“ zaniká znělá složka což u tohoto konkrétního případu 
znemožňuje určení formantu na kmitočtech 200 až 400 Hz, šumová složka na kmitočtech 4 
kHz až 10 kHz je zřetelná, ale při užití vrtačky taktéž zanikne v rušivém signálu. Oba fonémy 
„a“ mají výrazné formanty, které jsou dobře rozeznatelné i při vyšší hladině rušivého pozadí. 
Stejně tak foném „s“, jehož výrazný šum v oblasti 4 až 10 kHz je snadno detekovatelný. 
Foném „t“ je nevýrazný a zaniká v rušivém pozadí, proto ho nelze nijak testovat. Jedinou 
možností je délka pauzy mezi sousedními fonémy, ale tato doba není jednoznačná. Foném „v“ 
má  energii rozprostřenou na celou šířku sledovaného pásma. Při velmi slabém rušení, jako v 
tomto případě, se dá detekovat, při narůstajícím rušení splyne s rušivým pozadím. Pak lze 
pouze testovat, jestli se zde nenachází znělý foném. 
 U tohoto konkrétního případu si lze všimnout také příliš velkého nastavení zesílení 
zvukové karty a tím způsobené omezení amplitud signálu. Ve spektru je to pak patrné 
především u fonémů „a“ kde dochází k obohacení spektra o vyšší složky. 
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Obr. 6.12: Spektrogram slova „zastav“ 

 
Slovo „zastaň“ 
 
 V tichých podmínkách bylo slovo zastaň s největší chybovostí. Na obrázku 6.13 je 
spektrogram slova „zastaň“. Zde již byl foném „z“ vysloven mluvčím zřetelně a obsahuje jak 
šumovou, tak znělou složku pro stanovení formantu. Jedinou odlišností od slova „zastav“ je 
foném „ň“. Pro odlišení lze využít částečné znělosti fonému „ň“ a také zde patrného formantu 
na kmitočtu okolo 2,5 kHz. Ten ovšem při větším rušení opět zaniká v rušivém signálu. 
 
 

 
Obr. 6.13: Spektrogram slova „zastaň“ 
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Slovo „zaslal“ 
 
 Slovo obsahovalo chyby při tichých laboratorních podmínkách. Slovo „zaslal“ (obr. 
6.14) je již foneticky více odlišné od slova „zastav“ a lze pro odlišení použít algoritmus, který 
není založený na frekvenční analýze. Úsek „lal“ je celý vyhodnocen jako znělý a proto se dá 
odlišit od slova „zastav“. Hranice druhého „a“ jsou tedy posunuty před první foném „l“ a za 
druhý foném „l“, a tak lze slovo zaslal rozpoznat pomocí experimentálně získaného vztahu 
(4). Za jednotlivé hranice se dosazuje číslo segmentu ve kterém hranice leží. 
 

    485,0
.1.4

.3.4 <
−
−

hranicehranice

hranicehranice
    (4) 

 
 . 

 
Obr. 6.14: Spektrogram slova „zaslal“ 

 
 
 
Slovo „zaspal“ 
 
 V tichých laboratorních podmínkách bylo slovo vyhodnoceno vždy správně, zařazeno 
kvůli fonetické blízkosti slovu „zastav“. Spektrogram slova je na obrázku 6.15. Toto slovo se 
liší od slova „zastav“ fonémy „p“ a „l“. Foném „p“ patří stejně jako foném „t“ do skupiny 
explosivů. Zde není téměř možné rozlišit tyto dva fonémy. Foném „l“ je znělý, takže se 
provede odlišení podobné jako u slova „zastaň“ 
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Obr. 6.15: Spektrogram slova „zaspal“ 

 
Slovo „zastal“ 
 
 Poslední z testovaných slov, zvoleno z důvodů fonetické blízkosti ke slovu „zastav“ 
Ze spektrogramu je patrné, že slovo zastal (obr. 6.16) je velmi blízké slovu zaspal (obr. 6.15)  
Slovo je téměř shodné se slovem „zastav“, až na poslední foném „l“ ten se opět dá odlišit 
pomocí znělosti. 
 

 
Obr. 6.16: Spektrogram slova „zastal“ 
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6. 6 Testování úspěšnosti rozpoznání slov 
 
 Na testování systému se podíleli 4 nezávislí mluvčí (viz tabulka 6.4), nahrávky jsou 
získány s akustickým pozadím elektrické vrtačky ve vzdálenosti 50 cm od mikrofonu, 
popřípadě úst mluvčího. 
 

Tab. 6.4: Nezávislí mluvčí 
 

Mluvčí Pohlaví Věk 
1 muž 23 
2 muž 24 
3 žena 54 
4 muž 57 

 
 Každé slovo bylo namluveno jedním mluvčím čtyřikrát, při jednotlivých nahrávkách 
se měnily otáčky vrtačky. 
 Úspěšnost rozpoznávání systému znázorňují tabulky 6.5, 6.6 a 6.7 pro různé nastavení 
prahové hodnoty. Pokud slovo dosáhne v počtu shodných příznaků prahové hodnoty nebo 
více, tak je slovo označeno za „zastav“ a dojde k vypnutí přístroje. Pokud je vyhodnoceno 
méně příznaků, systém považuje slovo za špatné a přístroj ponechá v činnosti. Chyba v 
rozhodování je vyznačena tučně. 
 

Tab. 6.5: Chybovost při hodnotě prahu 12 
 

Mluvčí zastav zaslal zaspal zastal zastaň 
15 8 11 13 14 
15 10 11 11 14 
15 11 11 12 13 

1 

15 11 11 11 14 
12 11 11 11 9 
12 10 7 9 11 
12 11 11 9 11 

2 

13 8 11 12 9 
14 10 11 10 13 
11 9 11 11 13 
15 10 12 11 11 

3 

15 10 9 11 11 
15 10 11 12 11 
15 11 11 11 14 
15 9 12 11 14 

4 

15 12 11 10 14 
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Tab. 6.6: Chybovost při hodnotě prahu 13 
 

Mluvčí zastav zaslal zaspal zastal zastaň 
15 8 11 13 14 
15 10 11 11 14 
15 11 11 12 13 

1 

15 11 11 11 14 
12 11 11 11 9 
12 10 7 9 11 
12 11 11 9 11 

2 

13 8 11 12 9 
14 10 11 10 13 
11 9 11 11 13 
15 10 12 11 11 

3 

15 10 9 11 11 
15 10 11 12 11 
15 11 11 11 14 
15 9 12 11 14 

4 

15 12 11 10 14 
 

Tab. 6.7: Chybovost při hodnotě prahu 11 
 

Mluvčí zastav zaslal zaspal zastal zastaň 
15 8 11 13 14 
15 10 11 11 14 
15 11 11 12 13 

1 

15 11 11 11 14 
12 11 11 11 9 
12 10 7 9 11 
12 11 11 9 11 

2 

13 8 11 12 9 
14 10 11 10 13 
11 9 11 11 13 
15 10 12 11 11 

3 

15 10 9 11 11 
15 10 11 12 11 
15 11 11 11 14 
15 9 12 11 14 

4 

15 12 11 10 14 
 
 V tabulce 6.8 jsou shrnuty výsledky pro různou velkost prahu vyhodnocení. Nejmenší 
chybovosti dosáhneme při prahu 13 příznaků, ale každé 4. slovo „zastav“ je vyhodnoceno 
nesprávně, což je nežádoucí. Pokud je práh 12 příznaků, tak celkový počet chyb vzroste o 3 
chyby, ale slovo zastav už je vyhodnoceno chybně pouze jednou z šestnácti nahrávek. Proto 
byl tento práh stanoven za optimální. Při posunutí prahu na 11 příznaků dosáhneme 
bezchybnosti v rozpoznávání slova „zastav“, ale neúměrně tomu vzroste chybovost na blízká 
slova. Téměř všechna blízká slova budou rozpoznávána jako „zastav“ a bude docházet k 
vypnutí přístroje. 
 Velká chybovost je zaznamenávána u slova „zastaň“ a to z důvodů nesnadného 
nastavení prahu pro foném „ň“. Pokud hodnotu příznaku zvýšíme, vyloučíme sice chybné 
rozpoznání slova zastaň, dojde však také k dalšímu nárůstu chyb u slova „zastav“. 
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Tab. 6.8: Shrnutí výsledků pro jednotlivé prahy 

 
chybovost(chyby/celkem) slovo 

práh 12 příznaků práh13 příznaků práh 11 příznaků 
zastav 1/16 4/16 0/16 
zaslal 1/16 0/16 6/16 
zaspal 2/16 0/16 14/16 
zastal 4/16 1/16 12/16 
zastaň 9/16 9/16 14/16 
celkem 17/80 14/80 46/80 
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7 Závěr  
 
 V této práci je obecně rozebráno zpracování akustického signálu před samotným 
rozpoznáváním slov. Jedná se o analogové předzpracování signálu, analogově číslicový 
převod, filtrace preemfáze a segmentace pomocí oken. 
 Dále jsou zde uvedeny metody pro automatické rozpoznávání slov a získávání 
příznaků. Mezi tyto metody patří krátkodobá energie signálu, krátkodobá autokorelační 
funkce, lineární prediktivní analýza atd. Také jsou zde popsány metody rozpoznávání hranic 
slov, rozlišení řečového úseku a mezery a určení hranic slov mezi fonetickými úseky. 
Důležitou úpravou pro rozpoznání slov je také časové přizpůsobení, které může být lineární 
nebo nelineární. 
 V kapitole 4 jsou vypsány komerčně dostupné přístroje ovládané hlasem, způsob učení 
slov a funkce ovládané hlasem. 
 Úkolem první části diplomové práce je navržení rychlého akustického vypínače 
pracujícího nezávisle na mluvčích v tichých laboratorních podmínkách. Program je popsán 
v kapitole 5 a je navržen pro vypínání přístroje na slovo „zastav“. Je zde automatické 
rozpoznávání začátku a konce slova, včetně ignorování rušivých signálů od řečníka. Dále 
dochází k rozdělení slova na fonémy a ověřování správnosti jednotlivých fonémů ve slově. Na 
závěr je podle počtu kladně vyhodnocených příznaků stanovena akce – „vypnutí přístroje“ 
nebo „chybné slovo, přístroj běží“. 
 Program byl otestován 5-ti nezávislými mluvčími. Na slovo „zastav“ reagoval pro 
všechny mluvčí se stoprocentní úspěšností. Na další foneticky podobná slova reagoval taktéž 
správně, chyba se vyskytla u slova „zastaň“ a „zaslal“ viz tab. 5.2. 
 Posledním úkolem bylo upravit software tak, aby pracoval při akustických 
podmínkách reálného provozu, tedy i s hlukem přístrojů. Software byl tedy zredukován o 
některé příznaky s vysokou mírou korelace, zbytek příznaků byl upraven pro práci v reálných 
podmínkách a také rozšířen o další příznaky. Software je umístěn na přiloženém CD disku, 
včetně podrobných komentářů a vysvětlení všech funkcí. 
 Výsledný systém nemá stoprocentní úspěšnost rozpoznávání výrazů, a proto 
rozhodování bylo vytvořeno na základě kompromisu bezpečnosti a přesnosti. Pokud je nutná 
velká bezpečnost a spolehlivost vypnutí, pak se zvolí nižší práh, ale musíme však počítat 
s velkou chybovostí u slov foneticky blízkých slovu „zastav“. Pokud naopak požadujeme 
přesnost, aby systém rozpoznal pouze slovo „zastav“, posuneme práh na vyšší hodnotu. 
Systém pak nebude vyhodnocovat foneticky podobná slova výrazu „zastav“, ale může přímo 
vyřadit slovo „zastav“ jako slovo špatné viz tabulka 6.8. 
 Použitá metoda plovoucího okna také může způsobit, že slova jako „pozastavit“, 
„zastavit“ atd. budou vyhodnocena jako slova „zastav“, protože obsahují v sobě slovo 
„zastav“. Stejně tak se může stát, že systém zareaguje i na další slova foneticky podobná 
slovu „zastav“, ale s menší pravděpodobností, než na slova testovaná. 
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