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Aby maszyna reagowała na komendy głosowe…

…musi być wyposażona w ekwiwalent zmysłu słuchu

Źródło rysunku: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ear.jpg Autor: David Benbennick,   licencja Creative Commons CC-BY



Jaki sygnał rejestruje mikrofon?

Źródło rysunku: http://cnx.org/content/m32862/1.2/ Autor: Carlos Davila: Continuous-Time Signals: Introduction
licencja Creative Commons CC-BY



Widmo częstotliwościowe sygnału mowy

Źródło rysunku: http://cnx.org/content/m41768/1.3/ (dostęp 24.04.204)    
Autorzy: Yuqiang Mu, Adrian Galindo, Gbenga Badipe: Background
licencja Creative Commons CC-BY



Formanty typowych polskich samogłosek

F1 F2 F3

A ~ 800 Hz ~ 1600 Hz ~ 2300 Hz

E ~ 600 Hz ~ 1700 Hz ~ 2400 Hz

I ~ 270 Hz ~ 2200 Hz ~ 3000 Hz

O ~ 550 Hz ~ 1000 Hz ~ 2500 Hz

U ~ 280 Hz ~ 800 Hz ~ 2400 Hz



Widmo częstotliwościowe wypowiadanej frazy w 
funkcji czasu

Źródło: Mounira Maazoui, Karim Abed-Meraim, Yves Grenier, Blind source separation for robot audition using 
fixed HRTF beamforming, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2012, Springer International
Publishing AG doi 10.1186/1687-6180-2012-58, licencja Creative Commons CC-BY



A jak to realizuje ludzki zmysł słuchu?



Przetwarzanie sygnału przez ucho zewnętrzne

Przewód słuchowy zewnętrzny tworzy rodzaj komory 
rezonansowej: wzmocnienie rzędu 10-20 dB dla częstotliwości z 
zakresu 2-3 kHz

Źródło rysunku: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Anatomy_of_the_Human_Ear_pl.svg Autor: Maciej Komorniczak,   licencja Creative
Commons CC-BY



Przetwarzanie sygnału przez ucho środkowe

Wzmocnienie sygnału przez układ kosteczek słuchowych: 
młoteczek, kowadełko i strzemiączko ≈ 20 x 1.3 = 26

Źródło rysunku: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Trommelfell.png Autor: Zoph at de.wikipedia,   licencja Creative Commons CC-BY



Przetwarzanie sygnału przez ucho wewnętrzne

Źródło rysunku: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cochlea.svg Autor: Fred the Oyster,   licencja: public domain



Schemat rozwiniętej błony podstawnej ślimaka

Źródło rysunku: A. Kern, C. Heid, W.H. Steeb, N. Stoop, R. Stoop: Biophysical Parameters Modification Could Overcome Essential 
Hearing Gaps, PLOS Computational Biology, http://www.ploscompbiol.org/article/info:doi/10.1371/journal.pcbi.1000161, licencja 
Creative Commons CC-BY

Krzywa strojenia błony podstawnej znacz ąco ró żni si ę w stanie in vitro i in vivo!



Przekrój ślimaka i komórki rzęsate

Źródło rysunku: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cochlea-crosssection.png Autor: Oarih at en.wikipedia,   licencja Creative
Commons CC-BY



Funkcjonowanie komórek rzęskowych

Źródło rysunku: http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=415649, autor niepodany, licencja Creative Commons BY-SA



Zatem: człowiek z całą pewnością nie realizuje 
następującego schematu rozpoznawania mowy:

SygnaSygna łł mowymowy

Analiza akustyczna i fonetycznaAnaliza akustyczna i fonetyczna

CiCiąąg fonemg fonem óóww

Analiza leksykalnaAnaliza leksykalna

CiCiąąg wyrazg wyraz óóww

Analiza syntaktycznaAnaliza syntaktyczna

Drzewo skDrzewo sk łładnioweadniowe

Analiza semantyczna i pragmatycznaAnaliza semantyczna i pragmatyczna

Rozumienie wypowiedziRozumienie wypowiedzi

Źródło: Adam Rogowski, Analiza i synteza systemów sterowania głosowego w zrobotyzowanym wytwarzaniu, Prace naukowe 
Politechniki Warszawskiej, Mechanika, z. 244, Warszawa 2012



Wnioski dotyczące automatycznego rozpoznawania 
mowy przez maszynę:

Spostrzeżenie:

� Brak pełnego rozumienia działania słuchu ludzkiego
jest przyczyną niedoskonałości aparatów
automatycznego rozpoznawania mowy

Wnioski praktyczne:

� Pożądane byłoby zapewnienie jakiegoś substytutu dla
charakterystycznego dla ludzkiego sposobu rozumienia
mowy sprzężenia pomiędzy analizą semantyczną,
a rozpoznawaniem pojedynczych wyrazów

� Zmniejszenie liczby możliwych wariantów sformułowań
komend głosowych sprzyjałoby wzrostowi
niezawodności rozpoznawania tych komend



Metoda 1: ograniczenie zestawu komend 
głosowych do niewielkiej liczby ściśle określonych 

sformułowań

Przykłady komend:

„Robot, podnieś przedmiot”

„Robot, połóż przedmiot”

„Robot, spawaj”

Wada: niedogodność – operator musi się nauczyć na 
pamięć zestawu możliwych komend, trudno jest także 
opracować zestaw komend bardziej zaawansowanych 
(np. zawierających liczby)



Metoda 2: zastosowanie metod statystycznych do 
przewidywania kolejnych wyrazów wypowiadanej 

komendy głosowej

https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html



Metoda 3: zastosowanie reguł gramatyki 
formalnej do definiowania języka komend głosowych

<grammar langid="415">

<rule name=„umiesc" toplevel="active"><phrase>
umieść <ruleref name=„przedmiot"/> na pozycji <ruleref name=„ numer"/>
</phrase></rule>

<rule name=„przedmiot"><list>
<phrase> tulej ę </phrase><phrase> wał </phrase></list></rule>

<rule name=„numer">
<phrase> <ruleref name=„setki"/> <ruleref name=„jedno stki"/> </phrase></rule>

<rule name=„setki"><list>
<phrase> trzysta </phrase>
<phrase> dwie ście </phrase>
<phrase> sto </phrase></list></rule>

<rule name=„jednostki"><list>
<phrase> cztery </phrase>
<phrase> trzy </phrase>
<phrase> dwa </phrase>
<phrase> jeden </phrase></list></rule>

</grammar>



Specyfika przemysłowo zorientowanych 
systemów sterowania głosowego

�� PoPożążądana jest natychmiastowa reakcja na dana jest natychmiastowa reakcja na 
komendkomend ęę

�� NiedopuszczalnNiedopuszczaln a jesta jest bbłęłędndn aa interpretacjinterpretacj aa
komendykomendy

�� Istnieje kIstnieje k oniecznoonieczno śćść prawidprawid łłowego rozpoznawania owego rozpoznawania 
sformusformu łłowaowańń odpowiadajodpowiadaj ąących liczbom (cych liczbom ( orazoraz
ewentualnie wyraewentualnie wyra żżeniom arytmetycznym)eniom arytmetycznym)

�� DuDużża a jest jest rola kontekstu w analizie komendy (rola kontekstu w analizie komendy ( npnp . . 
wspwsp óółłpraca z systemem rozpoznawania obrazu)praca z systemem rozpoznawania obrazu)



Specyfika przemysłowo zorientowanych 
systemów sterowania głosowego – c.d.

�� Charakterystyczna jest duCharakterystyczna jest du żża ra róóżżnorodnonorodno śćść
zestawzestaw óów komend gw komend g łłosowych dla rosowych dla r óóżżnych maszyn nych maszyn 
i ri r óóżżnych realizowanych na nich zadanych realizowanych na nich zada ńń

technologicznychtechnologicznych

�� UUżżytkownikami bytkownikami b ęęddąą na ogna og óółł osoby posiadajosoby posiadaj ąące ce 
umiejumiej ęętnotno śćść śściscis łłego, precyzyjnego myego, precyzyjnego my śślenia i lenia i 
wyrawyra żżania siania si ęę (st(stąąd dopuszczalne jest stosowanie d dopuszczalne jest stosowanie 
jjęęzyka quasizyka quasi --naturalnego zamiast naturalnego zamiast sensu stricte sensu stricte 
naturalnego)naturalnego)

�� Od uOd użżytkownikytkownik óów mow mo żżna oczekiwana oczekiwa ćć pewnej pewnej 
dyscypliny dyscypliny ww wypowiadaniuwypowiadaniu komend (stkomend (st ąąd mod mo żżna na 
zazałłoożżyyćć niewystniewyst ęępowanie niektpowanie niekt óórych efektrych efekt óów w 
mowy spontanicznej)mowy spontanicznej)



Specyfika sterowania głosowego robotami i 
maszynami technologicznymi – c.d.

� ChociaChocia żż liczba moliczba mo żżliwych sformuliwych sformu łłowaowańń komend gkomend g łłosowychosowych
momożże bye byćć ekstremalnie wielka, to liczba zadaekstremalnie wielka, to liczba zada ńń

realizowanych przez sterowane maszyny jest na ogrealizowanych przez sterowane maszyny jest na og óółł
stosunkowo mastosunkowo ma łłaa

„Zabierz przedmiot z pozycji drugiej palety lewej”
lub

„Podnieś wałek z palety lewej pozycja numer dwa”
lub
………

GET_OBJECT (left, 2)



Wnioski z analizy przemysłowo zorientowanych 
systemów sterowania głosowego

�� CelowoCelowo śćść zastosowania quasizastosowania quasi --naturalnego jnaturalnego j ęęzyka komend zyka komend 
ggłłosowych zamiast josowych zamiast j ęęzyka sensu stricte naturalnegozyka sensu stricte naturalnego

�� Zastosowanie metody dopasowania wzorca w celu Zastosowanie metody dopasowania wzorca w celu 
zastzastąąpienia sprzpienia sprz ężężenia zwrotnego pomienia zwrotnego pomi ęędzy analizdzy analiz ąą
syntaktycznsyntaktyczn ąą i leksykalni leksykaln ąą

�� Zapis syntaktyki komend gZapis syntaktyki komend g łłosowych za pomocosowych za pomoc ąą reguregu łł
gramatyki formalnej gramatyki formalnej npnp . gramatyki . gramatyki bezkontekstowejbezkontekstowej (CFG), (CFG), 
uwzgluwzgl ęędniajdniaj ąący jednak wielkcy jednak wielk ąą rróóżżnorodnonorodno śćść sformusformu łłowaowańń
tych komend oraz niekttych komend oraz niekt óóre efekty mowy spontanicznejre efekty mowy spontanicznej

�� PoPożążądane jest nie utworzenie uniwersalnego systemu dane jest nie utworzenie uniwersalnego systemu 
sterowania gsterowania g łłosowego maszynami technologicznymi i osowego maszynami technologicznymi i 
robotami przemysrobotami przemys łłowymi, ale raczej opracowanie narzowymi, ale raczej opracowanie narz ęędzia dzia 
ssłłuużążącego do tworzenia aplikacji dostosowanych do cego do tworzenia aplikacji dostosowanych do 
konkretnej sytuacjikonkretnej sytuacji



Opis języka komend głosowych w formacie VCD

#com umiesc
umieść *przedmiot na pozycji *numer: p2; p5
#def przedmiot
wał: 1
tuleję: 2
#def numer
*setki *jednostki :p1+p2
#def setki
trzysta: 300
dwieście: 200
sto: 100
#def jednostki
cztery:4
trzy:3
dwa:2
jeden:1



Wykorzystanie opisu języka w formacie VCD 
w systemie sterowania głosowego

Aparat 
rozpoznawania 

mowy

Moduł analizy 
syntaktycznej

Moduł analizy 
semantycznej

Sekwencja 
wyrazów

Drzewo 
składniowe

Reguły 
gramatyki

Graf 
syntaktyczny

Proceduralna 
sieć semantyczna

Opis j ęzyka komend 
głosowych w formacie 

VCD

Sygnał
mowy

Gniazdo zrobotyzowane

W
ybiórcza 

aktyw
acja kom

end

Program 
zarządzający

Interfejs

Moduł wykonawczy

Identyfikator i parametry 
procedury egzekucyjnej

Źródło: Adam Rogowski, Analiza i synteza systemów sterowania głosowego w zrobotyzowanym wytwarzaniu, Prace naukowe 
Politechniki Warszawskiej, Mechanika, z. 244, Warszawa 2012



Graf syntaktyczny opisanego wcześniej języka komend

UMIEŚĆ

umieść
PRZED
MIOT

na pozycji NUMER

tuleję wał SETKI JEDNOSTKI

trzysta sto

dwieście

cztery

trzy jeden

dwa



Drzewo składniowe będące rezultatem analizy 
syntaktycznej komendy: „Umieść tuleję na 

pozycji sto dwa”

UMIESC

PRZEDMIOT NUMER
umieść

SETKI JEDNOSTKI
tuleję

na pozycji

sto dwa



Proceduralna sieć semantyczna

Parametry komendy:
wzór wartość

1   p2
2   p5

(UMIESC)

0
(PRZEDMIOT)

(tulej ę)
2

(pozycji )

0

(SETKI) (JEDNOSTKI)

(dwa)
2

(sto)
100

(umieść) (NUMER)

Parametry węzła:
wzór wartość

1    p1
2    ---

0

(na)

Parametry węzła:
wzór wartość

1  p1+p2   
2   ---

Parametry węzła:
wzór wartość

1    p1     
2    ---

Parametry węzła:
wzór wartość

1    p1
2    ---



Analiza semantyczna komendy
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Pierwszy krok analizy semantycznej

p2
p5

(UMIESC)
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0 p1 2
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100
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Drugi krok analizy semantycznej

p2
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Ostatni krok analizy semantycznej
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Kiedy mamy do czynienia z rozpoznawaniem, a 
kiedy z rozumieniem mowy?

Rozpoznawanie – gdy danemu ci ągowi słów przypisujemy okre śloną
procedur ę egzekucyjn ą opisan ą parametrami liczbowymi wa żnymi 
tylko w okre ślonym kontek ście np.:

Rozumienie – gdy danemu ci ągowi słów przypisujemy warto ść

niezale żną od kontekstu np. warto ść 56 zawsze odpowiada ci ągowi 
słów „pi ęćdziesi ąt sześć”, niezale żnie od kontekstu

Przesuń robota w lewo

MOVE (1)



Przykład rozumienia mowy: biblioteka fraz 
odpowiadających liczbom

#def liczba
*liczba_calkowita
*liczba_calkowita *przecinek *ulamek
liczba pi :3.14159

#def ulamek
*dziesiate
*dziesiate *setne
*dziesiate *setne *tysiaczne
dziesięć :0.1
*naście :p1/100
*dziesiąt :p1/100
*dziesiąt *liczba2-4 :(p1+p2)/100
*dziesiąt *liczba1-9_inne :(p1+p2)/100
zero dziesięć :0.01
zero *naście :p2/1000
zero *dziesiąt :p2/1000
zero *dziesiąt *liczba2-4 :(p2+p3)/1000
zero *dziesiąt *liczba1-9_inne :(p2+p3)/1000

Źródło: Adam Rogowski, Analiza i synteza systemów sterowania głosowego w zrobotyzowanym wytwarzaniu, Prace naukowe 
Politechniki Warszawskiej, Mechanika, z. 244, Warszawa 2012



Przykład rozumienia mowy: biblioteka fraz 
odpowiadających liczbom – c.d.

*set :p1/1000
*set *liczba2-4 :(p1+p2)/1000
*set *liczba1-9_inne :(p1+p2)/1000
*set *naście :(p1+p2)/1000
*set *dziesiąt :(p1+p2)/1000
*set *dziesiąt *liczba2-4 :(p1+p2+p3)/1000
*set *dziesiąt *liczba1-9_inne :(p1+p2+p3)/1000

#def dziesiate
*cyfra :p1*0.1

#def setne
*cyfra :p1*0.01

#def tysiaczne
*cyfra :p1*0.001

#def cyfra
zero :0
*liczba1-9



Przykład rozumienia mowy: biblioteka fraz 
odpowiadających liczbom – c.d.

#def przecinek
przecinek
kropka

#def liczba1-9
*liczba2-4
*liczba1-9_inne

#def liczba_calkowita
*liczba_dodatnia
minus *liczba_dodatnia :-p2
zero :0

#def liczba_dodatnia
*liczba1-999
*tysiące
*miliony
*miliardy
*biliony



Przykład rozumienia mowy: biblioteka fraz 
odpowiadających liczbom – c.d.

#def liczba1-999
*liczba1-999_234
*liczba1-999_inne

#def liczba1-999_234
*liczba2-4
*dziesiąt *liczba2-4
*set *liczba2-4
*set *dziesiąt *liczba2-4

#def liczba1-999_inne
*liczba1-9_inne
dziesięć :10
*naście
*dziesiąt
*dziesiąt *liczba1-9_inne
*set
*set *liczba1-9_inne
*set dziesięć :p1+10



Przykład rozumienia mowy: biblioteka fraz 
odpowiadających liczbom – c.d.

*set *naście
*set *dziesiąt
*set *dziesiąt *liczba1-9_inne

#def liczba2-4
dwa    :2
trzy   :3
cztery :4

#def liczba1-9_inne
jeden    :1
pięć :5
sześć :6
siedem   :7
osiem    :8
dziewięć :9

#def naście
jedenaście :11
dwanaście :12



Przykład rozumienia mowy: biblioteka fraz 
odpowiadających liczbom – c.d.

trzynaście :13
czternaście :14
piętnaście :15
szesnaście :16
siedemnaście :17
osiemnaście :18
dziewiętnaście :19

#def dziesiąt
dwadzieścia :20
trzydzieści :30
czterdzieści :40
pięćdziesiąt :50
sześćdziesiąt :60
siedemdziesiąt :70
osiemdziesiąt :80
dziewięćdziesiąt :90



Przykład rozumienia mowy: biblioteka fraz 
odpowiadających liczbom – c.d.

#def set
sto :100
dwieście :200
trzysta :300
czterysta :400
pięćset :500
sześćset :600
siedemset :700
osiemset :800
dziewięćset :900

#def tysiące
*pełne_tysiące
*pełne_tysiące *liczba1-999

#def pełne_tysiące
zero tysięcy :0
?jeden tysiąc :1000
*liczba1-999_234 tysiące  :p1*1000
*liczba1-999_inne tysięcy :p1*1000



Przykład rozumienia mowy: biblioteka fraz 
odpowiadających liczbom – c.d.

#def miliony
*pełne_miliony
*pełne_miliony *tysiące
*pełne_miliony *liczba1-999

#def pełne_miliony
zero milionów :0
?jeden milion :1000*1000
*liczba1-999_234 miliony   :p1*1000*1000
*liczba1-999_inne milionów :p1*1000*1000

#def miliardy
*pełne_miliardy
*pełne_miliardy *miliony
*pełne_miliardy *tysiące
*pełne_miliardy *liczba1-999
#def pełne_miliardy
zero miliardów :0
?jeden miliard :1000*1000*1000
*liczba1-999_234 miliardy :p1*1000*1000*1000



Przykład rozumienia mowy: biblioteka fraz 
odpowiadających liczbom – c.d.

*liczba1-999_inne miliardów :p1*1000*1000*1000
#def biliony
*pełne_biliony
*pełne_biliony *miliardy
*pełne_biliony *miliony
*pełne_biliony *tysiące
*pełne_biliony *liczba1-999
#def pełne_biliony
zero bilionów :0
?jeden bilion :1000*1000*1000*1000
*liczba1-999_234 biliony  :p1*1000*1000*1000*1000
*liczba1-999_inne bilionów :p1*1000*1000*1000*1000



Sterowanie głosowe gniazdem zrobotyzowanym w 
języku quasi-naturalnym

Wideo prezentuj ące opracowany system sterowania głosowego 
zrobotyzowanym gniazdem obróbkowym jest dost ępne na stronie 
internetowej:

http://www.cim.pw.edu.pl/arog/glosowe/glosowe3.wmv


