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Sammanfattning 
Det finns flera anledningar till varför människor ibland bör prata med maskiner och datorer. Ny 
röststyrd teknik kan bland annat bidra till ett rikare liv och minska de egna begränsningarna för 
rörelsehindrade. I denna rapport beskrivs arbetet med att ta fram ett nytt röststyrt gränssnitt för 
omgivningskontroll i hemmiljö. Målet var att utveckla ett röststyrt styrsystem, som kunde 
utvärderas i Hjälpmedelsinstitutets visningslägenhet SmartLab. Systemet skulle vara bättre än det 
röststyrda styrsystem som fanns i SmartLab och fungera på en så stor del av utrustningen som 
möjligt i lägenheten. Utvecklingen skulle ske med hjälp av teknik som redan fanns tillgänglig 
kommersiellt och kunde införskaffas till ett rimligt pris.  
 
Det nya gränssnittet har flera fördelar jämfört med det tidigare. I det nya systemet kan användaren 
styra utrustningen på samma sätt överallt i lägenheten och är inte knuten till ett fysiskt objekt. 
Gränssnittet tillåter en naturligare dialog och kan vidareutvecklas efter användarnas önskemål. 
Systemet är i sin nuvarande utformning instabilt, men kan i framtiden bli användbart för 
målgruppen. 
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Abstract 
There are several reasons why people sometimes should talk to machines and computers. New 
speech-controlled equipment can contribute to a better life and eliminate problems for disabled 
people. In this report, the development of a new speech-controlled interface for home environment 
is described. The goal was to develop a speech-controlled system which could be evaluated in 
SmartLab, the demonstration apartment for new technology at the Swedish Handicap Institute. The 
goal was to develop a better solution than the current speech-controlled system in SmartLab which 
should be able to work with the majority of equipment in the apartment. Only commercially 
available techniques were to be used at a reasonable price.  
 
The new interface has several advantages compared to the previous interface. In the new system the 
user can control equipment in the same way in every part of the apartment and is not limited by 
static physical objects located in the apartment. The interface allows a more natural dialogue and 
can be enhanced in accordance to user needs. If further development of the system is performed, the 
interface can be usable for the public.    
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1 Förord 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete och ingår i civilingenjörsutbildningen med 
inriktning mot medieteknik på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. 

1.1 Hjälpmedelsinstitutet 
Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum som arbetar med frågor rörande 
hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Målet med arbetet är att 
uppnå full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv 
hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle. Hjälpmedelsinstitutet har tre huvudmän, dessa är 
staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet (1). 

1.2 Centrum för talteknologi 
Hjälpmedelsinstitutet är knutet till Centrum för talteknologi (CTT), ett samarbete mellan svenska 
företag, icke-kommersiella organisationer och akademisk forskning inom området talteknologi. CTT 
startade 1996 och har visionen att utveckla ”[...] the speech-based device with which the user can 
discuss and solve concrete problems by means of spoken dialogue [...]” (2). Därför utvecklar man 
och testar systemprototyper där interaktionen sker med tal. CTT är ett av Verket för 
innovationssystem (3), Vinnovas, kompetenscentra förlagd vid Institutionen för tal, musik och hörsel 
(TMH) på KTH. Centrumet bedriver både långvariga, strategiska projekt med industriell relevans och 
kortvariga, problemrelaterade projekt tillsammans med sina partners. Det är ett sådant kortvarigt 
projekt i samarbete med HI som resulterat i denna rapport. 
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2 Introduktion och 
målbeskrivning 

2.1 Röststyrning 

2.1.1 Nyttan med röststyrning 
Det finns flera anledningar till varför människor ibland bör tala med maskiner och datorer. 

2.1.1.1 Effektivt kommunikationssätt    
En viktig anledning är att tal är människans naturliga sätt att kommunicera på. När vi använder 
datorns vanliga sätt för kommunikation (tangentbord och mus) kan vi hamna i ett känslomässigt 
underläge; vi blir rädda för att göra fel och för att överhuvudtaget använda och utforska tekniken. 
Genom att använda ett språk vi behärskar bra blir kommunikationen effektivare när vi ska uttrycka 
komplexa samband. 

2.1.1.2 Interaktion utan händer 
Att kunna interagera med teknisk utrustning genom tal är även viktigt i situationer där händerna 
måste vara fria för andra uppgifter, till exempel vid bilkörning, eller då det är en fördel om händerna 
är fria till annat, som vid lagerinventering. Taligenkänningen ersätter då tangentbord eller 
knappsatser. Det finns även personer som har problem att använda händerna, till exempel människor 
med rörelsenedsättningar, reumatism eller ledvärk. 

2.1.1.3 Fördel i besvärliga miljöer 
Taligenkänning är effektivt också i besvärliga miljöer som mörker och kyla där tangentbord och 
knappsatser inte är användbara. Bullriga miljöer och taligenkänning fungerar dock inte bra ihop idag. 
Arbete med utveckling av bra taligenkänning för störda miljöer, till exempel förarkabinen i 
stridsflygplan, sker just nu på CTT (4). 

2.1.2 Vem kan använda röststyrning? 

2.1.2.1 Grupper som har nytta av röststyrning 
Synskadade, blinda, rörelsehindrade och gravt rörelsehindrade, är grupper som alla skulle ha nytta av 
att kunna manövrera utrustning utan att behöva förflytta sig till den. Till rörelsehindrade kan man 
även räkna människor med reumatism och andra sjukdomar som gör det svårt och/eller smärtsamt 
att trycka på små knappar, sträcka sig efter saker och att röra sig. Andra grupper som har nytta av 
röststyrning är personer med dyslexi (läs- och skrivsvårigheter). Dessa personer kan skriva dokument 
enbart genom att tala om ordebhandlingsprogrammet förses med mjukvara för diktering. 

Många personer med rörelsehinder har även andra funktionsnedsättningar, till exempel är det vanligt 
att CP-skadade personer har problem med dysartri och långsamt tal. Dessa personer kan ändå ha 
nytta av röststyrning, eftersom en del talarberoende mjukvara inte kräver ett ”standarduttal” för att 
taligenkänningen ska fungera. Så länge uttalet är konsekvent kan det kännas igen av en dator efter att 
systemet har tränats på den speciella rösten (5).  

2.1.2.2 Grupper som inte har nytta av röststyrning 
En viktig målgrupp för SmartLab (se 2.2.1) är människor med kognitionshinder. Kognitionshinder 
kan orsakas av medfödda hjärnskador, förvärvade hjärnskador eller genom demens. 
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Kognitionshinder innebär att personen har svårigheter att känna igen och tolka situationer och saker 
utifrån erfarenhet. Långa logiska följder kan bli svårhanterliga - information måste vara rak och 
okomplicerad i strukturen för att förstås. Vid vissa former av kognitionshinder försämras förmågan 
att använda språk och tidsuppfattningen kan också påverkas. En dement person kan uppleva det som 
förvirrande om tekniska produkter i lägenheten började prata på ett sätt som de inte är vana vid och 
är därför inte betjänta av tekniken (6). Döva och hjärnskadade utan eget tal är två andra grupper som 
ofta inte kan använda röststyrning. 

2.2 Intelligent boende 
De senaste åren har det i medierna pratats mycket om smarta hus och intelligent boende. I sådana 
boenden är röststyrning ofta en viktig beståndsdel. Det finns ingen klar definition av vad som menas 
med smarta hus, men allmänt sägs att huset, lokalen eller lägenheten ska innehålla teknik som utför 
en intelligent handling av erhållen information (7).  

2.2.1 SmartBo och SmartLab 
SmartBo var ett intelligent boende och Hjälpmedelsinstitutets visningslägenhet under åren 1997-
2000. En vanlig lägenhet i Vällingby utrustades med elektronik, informationsteknik (IT) och IT-
baserade hjälpmedel, så att även människor med svåra funktionsnedsättningar kunde styra och 
övervaka vad som hände i lägenheten. Tanken var att visa hur äldre och funktionshindrade kunde 
leva ett rikare och mer självständigt liv där de även kände sig tryggare. SmartBo riktade sig särskilt till 
rörelsehindrade, syn- och hörselskadade, döva och dövblinda samt personer med utvecklingsstörning, 
begynnande demens eller förvärvade hjärnskador (8). 

SmartBo packades ner och byggdes upp igen i SmartLab, en demonstrationslägenhet och mötesplats 
för utveckling av ett tryggare boende, där erfarenheter från SmartBo tas tillvara (figur 1). Precis som i 
SmartBo visas hur ny teknik kan bidra till ett rikare liv och minska de egna begränsningarna. I 
SmartBo var fokus på dem som hade de svåraste funktionshindren, men i SmartLab visas även 
lösningar som tillfredsställer behov för flera människor i samhället (7). Arbetet ska leda till bättre 
hjälpmedel för brukare, anhöriga och vårdare. HI riktar sig med SmartLab även till beslutsfattare och 
organisationer. Grunden för de intelligenta funktionerna i SmartLab är ett buss-system. Mer 
information om SmartLab och smarta hus finns i Appendix A. 

 

Figur 1. Principiell skiss över SmartLab (9).  

2.2.2 Målgrupp för SmartBo och Smartlab 
I SmartBo vände sig HI till de människor som har de svåraste funktionshindren och därmed också de 
största behoven av hjälpmedel. I SmartLab har målgruppen vidgats och man försöker hitta tekniska 
lösningar till en större grupp människor. Den målgruppen är mycket differentierad. SmartLab riktar 
sig bl a till dövblinda, döva, hörselskadade, synskadade, blinda, dementa, hjärnskadade, utvecklings-
störda, gravt rörelsehindrade och rörelsehindrade. För flera av dessa grupper är röststyrd utrustning 
inte aktuell (se 2.1.2.2). 
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2.3 Målbeskrivning 
Målet med arbetet är att utveckla ett röststyrt styrsystem, som sedan utvärderas i 
Hjälpmedelsinstitutets visningslägenhet SmartLab. Systemet bör vara bättre än det röststyrda 
styrsystem som idag finns i SmartLab. Med bättre avses att systemet är mer träffsäkert och enklare att 
styra med rösten jämfört med den utrustning som används idag och som är relativt känslig för både 
riktning och intensitet. En person i lägenheten ska kunna styra systemet med normal samtalston och 
på samma sätt överallt i lägenheten. Systemet ska kunna fungera på en så stor del av utrustningen i 
lägenheten som möjligt.  

Utvecklingen ska ske med hjälp av teknik och utrustning som redan idag finns tillgänglig 
kommersiellt, eller som under arbetets gång blir tillgänglig. Utrustningen får inte bli orimligt dyr.  
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3 Problemspecificering 
3.1 Problem att behandla 
För att lösa problemet krävs en specificering av olika delar av uppgiften. 

3.1.1 Problem med taligenkänning  

3.1.1.1 Fjärrkontroll 
I SmartLab finns idag en fjärrkontroll kallad SICARE light som ser ut som en vanlig fjärrkontroll, 
men som går att styra med rösten genom att ge kommandon (se 5.1). Ett av problemen med det 
SICARE light är det faktum att användaren måste tala med en stark stämma för att fjärrkontrollen 
ska uppfatta vad som sägs. Detta är ett problem eftersom det inte känns naturligt och eftersom äldre 
människor och människor med olika former av handikapp kan vara oförmögna att prata tillräckligt 
starkt.  

Ett annat problem är fjärrkontrollens riktningskänslighet som i kombination med mikrofonen, som 
är relativt dålig på att höra svaga ljud, gör att fjärrkontrollen måste hållas max 40 cm rakt framför 
munnen på talaren för att ta upp ljud.  

3.1.1.2  Utan fjärrkontroll 
En lösning på detta skulle kunna vara att mikrofonen flyttas ut och placeras i ett område i lägenheten 
där man använder applikationen. Till exempel kan mikrofonen placeras i golvlampan vid TV-soffan 
och riktas mot huvudet på TV-tittaren. Användaren kan då styra TV:n i normal samtalston när hon 
sitter i soffan och ser på TV. Mikrofonen kan i en sådan lösning enkelt förses med ström. Den här 
lösningen gör att användaren inte längre är bunden till ett fysiskt objekt, men i stället är hon bunden 
till en plats varifrån saker kan styras. För att kunna styra andra saker i lägenheten från andra platser, 
måste mikrofoner placeras ut lite överallt i lägenheten. Delar av problemen kan lösas om det går att 
hitta en bättre mikrofon att sätta in i den befintliga fjärrkontrollen, men då kvarstår problemet med 
att användaren är bunden till ett fysiskt objekt, det vill säga fjärrkontrollen, för att kunna styra saker 
och ting. För att varken bindas till en plats eller ett objekt kan användaren bära med sig en mikrofon 
som skickar tal till en styrenhet på en annan plats. Mikrofonen kan vara en mygga, något användaren 
har bakom örat eller något annat diskret, som alltid bärs av användaren.  

Ett objekt som hela tiden ska känna igen tal och skicka det vidare drar mer ström än en som slås på 
bara då den ska användas och sedan stängs av. Användaren blir tvungen att byta batterier, ladda 
batterier eller ha stora batterier, vilket kan leda till att användaren inte orkar ha med sig mikrofonen. 
En bärbar mikrofon måste dock drivas av batterier eftersom en mikrofon som har elförsörjning 
genom en sladd gör att användaren blir bunden till en plats. En batteridriven mikrofon drar  mindre 
ström om den är avstängd den mesta delen av tiden, det vill säga användaren är tvungen att aktivera 
den när hon vill säga något. Förlamade personer kan till exempel aktivera en sådan mikrofon med 
hjälp av en huvudkontakt. Men batterifrågan är inte ett lika stort problem för personer i rullstol 
eftersom de kan ha med sig kraftiga batterier. Problemet med att behöva sätta på och stänga av 
mikrofonen hela tiden är att användaren kan glömma det och tvingas upprepa sig när hon inser att 
hon glömt att aktivera mikrofonen. Mikrofonen måste också vara liten vilket innebär att knappar på 
mikrofonen är små och svåra att hantera för många personer i målgruppen. 
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3.1.2 Återkoppling 
Beroende på vilken målgrupp som väljs för produkten kan talsyntes* vara bra eller nödvändig för 
funktion. En blind person som vill tända lamporna när det kommer besök vet inte om hon lyckats 
om det inte kommer återkoppling i form av en röst som bekräftar utfört kommando. Denna 
återkoppling kan komma i en högtalare eller i en hörsnäcka för att inte störa omgivningen. Frågan 
om användaren stör omgivningen är eventuellt inte så viktig, eftersom användaren ändå stör 
omgivningen då hon talar med systemet. Den talade återkopplingen skulle också kunna vara ett 
valfritt alternativ som kan slås av och på beroende på behov. 

3.1.3 Fysisk utformning 
Det är lämpligt att den färdiga lösningen inte tar stor plats eller är tung att bära. Den måste även vara 
snygg och får inte sitta inuti örat (se 4.4.1), eftersom den då hindrar direkt ljud och en människa som 
har problem med till exempel synen inte vill få ännu ett sinne begränsat av en snäcka i örat. 
Dessutom är sannolikheten stor att många i målgruppen redan har en hörapparat i örat. Stationära 
delar av utrustningen får inte vara för stora och bör även de vara estetiskt tilltalande. Ännu bättre är 
om de stationära delarna kan gömmas och bli osynliga för användaren. 

Diskussionen ovan talar för användning av en liten, diskret, trådlös mikrofon med lång batterietid 
som inte behöver slås på och av utan kan ligga och lyssna på tal kontinuerligt. En Bluetooth-
mikrofon uppfyller de ovan nämnda kraven (se 4.6).  

3.2 Detaljerad målbeskrivning 
Det nya systemet ska: 

3.2.1 …vara mer träffsäkert och enklare att styra 
Det nya systemet ska vara mer träffsäkert, det vill säga bättre på att känna igen de kommandon som 
ges, än det befintliga. Det ska vara enklare att använda på så sätt att det ska vara intuitivt att använda 
och tillåta en naturligare dialog. Båda dessa punkter löses genom att använda mer sofistikerad 
taligenkänning och ett förbättrat dialogsystem. För att systemet ska bli enklare att styra får inte 
gränssnittet kräva att användaren ska hålla i och rikta ett fysiskt objekt medan hon talar. Det löses 
genom att ljudet från mikrofonen når en styrenhet som redan är riktad mot den utrustning som ska 
styras.  

3.2.2 …klara normal samtalston och vara konsekvent 
För att styra systemet i normal samtalston krävs att en mikrofon finns placerad nära användarens 
mun. Om användaren hela tiden bär med sig mikrofonen kan gränssnittet styras på samma sätt 
överallt i lägenheten eftersom radiovågor går genom väggarna. För att kunna styra omgivningen på 
samma sätt överallt krävs ett konsekvent system som fungerar likadant i liknande situationer. För att 
till exempel höja volymen på radio och TV ska samma kommando kunna användas.  

3.2.3 …fungera på stor del av utrustningen 
I SmartLab och i våra hem används IR för fjärrstyrning av nästan alla apparater. Det är därför 
naturligt att använda IR för omgivningskontroll även i detta arbete. Effekten hos IR-sändaren på 
styrenheten måste vara så stark att signalen kan studsa mot föremål för att ta sig förbi hinder. Att 
styra saker i andra rum innebär att styrenheten måste flyttas. Det kan lösas om man använder 
repeterare av IR-koden som reproducerar koden i alla rum (se Appendix A). 

                                                       

* Talsyntes är en funktion i datorn som läser upp text med en konstgjord (syntetisk) röst. Se vidare i avsnitt 
4.1.2 och Appendix C. 
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3.2.4 …bygga på existerande teknik 
Målet med arbetet är att ta fram en funktionsduglig prototyp. För att detta ska kunna ske måste 
teknik som redan finns på marknaden idag användas.  

3.2.5 …inte vara för dyrt 
För projektet finns en budget på 30 000 kr. Målet är att ta fram en prototyp som kostar mindre än så. 

3.3 Målgrupp 
Målgruppen för examensarbetet är delar av målgruppen för SmartLab, främst människor med olika 
grad av rörelsenedsättning samt synskadade.  Rörelsenedsättningar och synskador är problem som 
blir vanligare med ökande ålder. I rapporten ”Bättre sjukvård för alla” (10) identifierades några 
viktiga punkter att ha i åtanke vid design av ny teknik för äldre. Erfarenheter från projektet visar att 
äldre inte har några svårigheter med att använda ny teknik, så länge de har motivation nog att ta till 
sig den. Motivationen styrs av behovet och de fysiska förutsättningarna hos individen. En intuitiv 
produkt kräver mindre energi av användaren och är därför lättare att ta till sig. Vissa individer kan 
känna sig till besvär om de måste be om hjälp med att använda ny teknik, varför den måste vara 
intuitiv att använda.  Andra svårigheter med att införa ny teknik hos äldre är bl a attityder hos 
målgruppen. De kan ha svårt att acceptera att de egna fysiska förutsättningarna försämrats, känna 
misstänksamhet mot ny teknik och skepsis mot att behöva lära sig nya saker. En lösning med 
röststyrning kan också innebära psykologiska barriärer för användaren som är van att trycka på 
knappar. Äldre kan även ha problem att tala med en stark röst och det krävs därför att mikrofonen 
placeras nära användarens mun för att kunna ta upp ljudet.  

Syn- och rörelsehindrade kan ha svårt att hitta och trycka på knapparna på olika fysiska enheter. Det 
kan också vara svårt att minnas var man lagt dem. Därför är det bra att ha ett system som användaren 
alltid bär med sig och som alltid är på. Dock kvarstår problemet med att minnas att ta på sig enheten 
på morgonen och att ladda dess batterier. För andra är det problematiskt att minnas vilket 
kommando man kan ge i en viss situation. En flexibel dialog som accepterar flera olika kommandon 
för samma funktion är därför önskvärd. Dessutom krävs bra, snabb återkoppling så att användaren 
vet att systemet förstått det som sagts. Och slutligen även en kort bruksanvisning som är enkel att 
förstå. Målet är dock ett intuitivt gränssnitt där bruksanvisningen är onödig. 

3.4 Lösningsidé 
Vägglampor i SmartLab styrs bland annat med hjälp av fjärrkontroll genom att en IR-kontrollerad 
mellanpropp sticks in i vägguttaget innan lampkontakten sticks in. Installationen är inte permanent. 
Denna flexibla teknik har stått som modell för lösningen som ska vara flyttbar då användaren byter 
bostad. Lösningen kräver heller inga dyra installationer av buss-system, som dessutom påverkar hur 
ett rum kan möbleras.  

Det färdiga systemet måste kunna styra fler än ett föremål i lägenheten. Det är nödvändigt för att 
kunna visa att användaren gjort ett val som systemet uppmärksammat. Användaren måste alltså 
kunna skifta mellan produkter med hjälp av röstkommando, samt få dem att fungera som de ska. 
Efter önskemål från HI bestämdes att TV, stereo och gardiner skulle styras. 

I systemet föreslås användning av en mikrofon som användaren bär med sig hela tiden. Det krävs då 
en överföringsmöjlighet från mikrofonen till styrenheten. Överföringen sker med Bluetooth. 
Styrenheten måste hantera mottagning av ljudet från mikrofonen och vara utrustad med en IR-
sändare för styrning av utrustning i lägenheten. Mjukvara som behövs i styrenheten är taligenkänning 
samt logik som kopplar utdata från taligenkänningen till styrningen av IR. All utrustning som ska 
styras måste vara utrustad med IR-mottagare. Som styrenhet används en bärbar PC. Systemet har fått 
arbetsnamnet Remote (figur 2).  
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Figur 2. Principskiss över Remote. 
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4 Ämnesöversikt 
4.1 Talteknologi 
Talteknologi är ett populärt fenomen i olika framtidsvisioner, bl a i visioner om intelligent boende, 
men fortfarande är tekniken långt ifrån så avancerad att en människa kan prata fritt med en dator och 
få svar som låter helt mänskliga. Talteknologi används ändå redan inom flera områden idag. Ett 
exempel som många känner till är SL’s automatiska biljettbokningssystem. I grunden för ett sådant 
system ligger två tekniker; taligenkänning (automatic speech recognition, ASR) och talsyntes även 
kallat text-till-tal-syntes (text-to-speech, TTS). 

4.1.1 Taligenkänning 
För att en maskin ska kunna tolka en människas tal används taligenkänning. Talet spelas in och 
skickas till en taligenkännare som analyserar ljudvågen och avgör vad som yttrats. När ljudet spelas in 
får man dock ofta med mer ljud än bara själva yttrandet. Signalen som når taldetektorn består således 
av tal, tystnad och bakgrundsljud. För att urskilja talet ur den inspelade ljudmassan, används 
taldetektion, vilket är avgörande för hur bra den automatiska taligenkänningen sedan blir. 
Taldetektion kan underlättas om användaren har en knapp att trycka på för att starta inspelningen av 
ljud när hon ska tala. Den naturliga dialogen blir dock lidande av detta. Även om användaren har en 
knapp att trycka på vid start av yttrande kvarstår problemet med att avgöra när ett yttrande slutar. 
Taldetektionen ser något olika ut beroende på vilken typ av tal som kommer in till systemet. För 
isolerade ord gäller det att hitta ordgränser och avlägsna ljud från andning, läppsmackningar och så 
vidare. För kontinuerligt tal tillkommer problem med tystnader inom ett yttrande vilka felaktigt kan 
tolkas som slut på yttrandet.  

4.1.1.1 Taligenkänning 
Efter taldetektionen extraheras talparametrar ur den uppfångade och digitaliserade signalen, för att 
sedan med hjälp av olika metoder ta reda på vilka ord som sagts. Taligenkänning sker med hjälp av 
datorer med mjukvara som analyserar den inkommande akustiska ljudsignalen (figur 3). 

 

Figur 3. Taligenkänningsprocessen (11).  
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4.1.1.2 Talarberoende eller talaroberoende 
Taligenkänningsprogram kan vara talarberoende eller talaroberoende. Talarberoende innebär att 
igenkänningen är beroende av talarens talmönster och accent. För att få en bra igenkänning krävs 
därför att systemet adapteras till användaren genom att en talarprofil skapas som kan nås av 
applikationen. För att träna ett system läser användaren in ett antal förutbestämda ord eller meningar. 
Dessa analyseras och resultatet sparas i talarprofilen. Talarberoende system används ofta i 
dikteringssystem som utnyttjas av en person i taget. I talaroberoende system kan systemet känna igen 
tal från vilken talare som helst och behöver inte tränas. Talaroberoende system används då det inte är 
möjligt att träna systemet för varje användare, till exempel vid biljettbokning på telefon. 
Talarberoende program är ofta mindre, snabbare och mer träffsäkra än talaroberoende program. Men 
de kräver också längre tid innan de går att använda eftersom man måste träna programmet. 
Talaroberoende program är lättare att lära sig och att använda, men är mer resurskrävande. 

4.1.1.3 Kommandosystem, kontinuerligt tal eller nyckelordsdetektion 
I kommandosystem uttalas varje ord isolerat så att ordgränserna är mycket tydliga för 
taligenkänningsmjukvaran. Denna behöver då inte leta efter ordgränserna utan kan direkt leta efter 
ordet i en ordlista. Den här typen av program är den enklaste formen av taligenkänning och kräver 
minst datorkraft. Kommandosystem används även i telefonsystem där man vill ersätta 
knapptryckningar med att användaren får tala in kommandon. Ordboken i ett kommandosystem är 
liten eftersom den kan begränsas till enbart de möjliga kommandoorden. Detta leder till ett snabba 
och exakta system, som även kan vara talaroberoende. En del mjukvara kan hantera kontinuerligt tal. 
Sådana system är mer användarvänliga eftersom användaren tillåts prata på ett naturligt sätt. Naturligt 
tal ger dock mycket sämre träffsäkerhet i taligenkänningen och kräver mer minne och beräkningskraft 
av datorn . Ett slags mellanting mellan dessa system är nyckelordsdetektion. Ett sådant system kan i 
en ström av tal känna igen vissa ord. I ett system som ger information om olika produkter spelar det 
till exempel ingen roll om användaren säger ”Jag skulle vilja veta allt om mikrovågsugnar” eller bara 
”Mikrovågsugnar”. Systemet känner i båda fallen igen nyckelordet ”mikrovågsugnar” och visar den 
information som är associerad med det (12). 

4.1.1.4 Vokabulärens storlek 
Vad som kan kännas igen av systemet begränsas av dess ordbok. Ju större vokabulär ett 
igenkänningssystem ska hålla reda på, desto större är risken att programmet gör fel. I ett system som 
tillåter att man säger enskilda ord är felfrekvensen 1% om databasen innehåller 100 ord, 3% om den 
innehåller 600 ord och 10% om den innehåller 8000 ord (12). En liten vokabulär ger således snabbare 
sökningar och färre fel i igenkänningen, men det blir problem om ord yttras som inte finns med i 
vokabulären. Större vokabulär ger mindre precis igenkänning och svårare sökningar. Det gäller därför 
att skapa en vokabulär som innehåller så många ord som möjligt som behövs i applikationen, men 
ändå är så liten som möjligt. En språkmodell kan ytterligare begränsa sökrymden genom att definiera 
vilka möjliga kombinationer eller sekvenser av ord som får accepteras (12). ASR har svårare att känna 
igen korta ord än längre ord. I kommandosystem låter man därför ibland två kommandon uttalas 
ihop för att skapa längre ord. Man kan till exempel få säga ”tvpå” i stället för att ge de två korta 
kommandona ”tv” och ”på” separat.  

Mer information om taligenkänning finns i Appendix B. 

4.1.2 Talsyntes 
Talsyntes innebär oftast att en text bryts ner i små delar. Den måste också analyseras för att ta hand 
om speciell typ av tecken som siffror, interpunktion och specialtecken. Med hjälp av den nedbrutna 
texten skapas sedan digitalt ljud som kan spelas upp (figur 4).  
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Figure 4. Text-till-tal-processen (11).  

4.1.2.1 När är talsyntes bra? 
Tal producerat av talsyntesutrustning låter inte helt mänskligt, men är ofta ändå lätt att förstå. Det 
betyder alltså att naturligt och förståeligt inte måste gå hand i hand. Talsyntes är bra att använda då 
det skulle kräva för stort lagringsutrymme att lagra inspelat tal eller om det inte går att förutse vad 
som kommer att behöva kommuniceras, vilket omöjliggör inspelning och lagring av alla alternativ. 
Det kan också vara bra med tal som återkoppling när visuell återkoppling är lätt att missa. 

Mer information om talsyntes finns i Appendix C. 

4.1.3 Talsyntes för funktionshindrade 
Talteknologi används ofta som hjälpmedel för funktionshindrade. Exempel är talsyntes för 
människor som av olika anledningar inte kan tala, talböcker, taltidningar och skärmläsare åt 
synskadade och blinda samt Teleface-telefoni åt hörselskadade. 

4.2 Röststyrda fjärrkontroller idag 
Idag finns flera röststyrda fjärrkontroller på marknaden. Gemensamt för dessa system är att de 
bygger på taligenkänning genom mönsterigenkänning. Innan fjärrkontrollen börjar användas får 
användaren lagra de kommandon han vill utnyttja för att sätta på och stänga av TV:n, byta spår på 
stereon och så vidare. Antal tillåtna kommandon varierar, men ligger runt 30-50 ord. 
Mönsterigenkänningen är personlig och om samma fjärrkontroll ska användas av flera personer 
måste de dela på antalet kommandon och läsa in en varsin uppsättning ord för att få en bra 
igenkänning. Att dela på kommandoorden fungerar dock inte i alla fjärrkontroller. En del av de 
röststyrda fjärrkontrollerna registrerar kontinuerligt talet. För att ge kommandon till en sådan 
fjärrkontroll måste användaren ge den ett namn och använda detta vid varje kommando. När namnet 
uttalas aktiveras den och kan kommenderas att utföra olika uppgifter. Eftersom användaren inte 
behöver trycka på en knapp för att aktivera dem behöver dessa fjärrkontroller inte placeras inom 
räckhåll för användaren, utan kan placeras en bit bort. De måste dock ha fri sikt till de apparater som 
ska styras då de använder IR och kräver ständigt elförsörjning eftersom de drar ström när de hela 
tiden är påslagna. För andra fjärrkontroller gäller att användaren har dem i handen och trycker på en 
knapp samtidigt som hon ger ett kommando. Den röststyrda fjärrkontrollen lär sig existerande 
fjärrkontrollers koder och kan på så sätt ersätta flera vanliga fjärrkontroller. Exempel på röststyrda 
fjärrkontroller är inVoca från Innotech Systems (13) och VoiceMe från CyberSelect (14). 

4.3 Teknik i röststyrda gränssnitt 
För ett röststyrt gränssnitt som använder en mikrofon med talkvalitet motsvarande den hos en 
mobiltelefon måste flera aspekter rörande taligenkänning över telefon beaktas. En viktig aspekt som 
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påverkar kvaliteten i Remote är inenheten, det vill säga mikrofonen och de begränsningar i 
ljudkvalitet som uppstår då Bluetooth, ett system tänkt för mobiltelefoner, används för 
ljudinspelning. 

4.3.1 Betydelsen av inenhet 
Kvaliteten på taligenkänning beror på flera faktorer. En viktig sådan är inenheten. “Noise 
cancellation” (ungefär “brusutsläckning”) och mikrofonplacering är två faktorer som är viktiga i det 
sammanhanget. Vid taligenkänning ska man undvika omni-direktionella mikrofoner som tar upp ljud 
från omgivningen utöver talljudet som man vill spela in. Det finns speciella “noise cancellation”-
mikrofoner som kan skilja på ljudet som kommer från talaren (i mikrofonens framsida) och 
omgivningsljud som kommer långt bort ifrån (i mikrofonens baksida). Det finns även mjukvara som 
kan ta bort brus i talsignalen. För taligenkänning i brusiga miljöer som i bilar blir behovet av 
brusutsläckning extra stort. Företaget Clarity har utvecklat algoritmen Clear Voice Capture som 
fungerar genom att extrahera röster från en brusig insignal. Detta sker genom borttagning av allt ljud 
som inte har de statistiska egenskaperna som mänskliga talsignaler har (15). Med Clear Voice Capture 
skulle en sämre mikrofon ge samma resultat som en bättre mikrofon utan att behöva kosta så mycket. 
CVC Blue är speciellt framtaget för Bluetooth-produkter.  

De flesta trådlösa mikrofoner är handhållna, eller är i form av ”myggor” som har en sladd till ett 
sändarpaket som fästs i kläderna. Sändaren omvandlar ljudet till radiosignaler och skickar dessa till en 
speciell mottagare. Här omvandlas radiosignalen åter till ljud och den resulterande signalen kan sedan 
kopplas till mikrofoningången på en dator. Mottagaren kräver vanligtvis mycket ström, men kan 
ibland drivas med batterier. Fördelen med trådlösa system av det här slaget är att man kan få en 
bättre ljudkvalitet än med en Bluetooth-mikrofon som har begränsad bandbredd. Nackdelar är att 
systemet drar mer ström, är större och otympligare samt att det kräver en extra mottagare mellan 
mikrofon och dator. Dessutom är det dyrare. För taligenkänning är ett headset bättre än en 
bordsmikrofon eftersom headsetet sitter närmare användaren och alltid är på samma avstånd. Det är 
dock viktigt att alltid placera headsetet på samma sätt när man använder det. Mikrofonen ska placeras 
mycket nära munnen, men får inte hamna i luftströmmen som skapas av andetag. Ett gränssnitt som 
är anpassat efter användaren har större chanser att fungera bra. Därför är det viktigt med 
talarberoende taligenkänning och att samma inenhet används både vid träning och vid utnyttjande av 
gränssnittet. Detta talar för användning av ett personligt headset i Remote. 

4.3.1.1 Begränsningar vid taligenkänning över bandbreddsbegränsat medium 
Människor uppfattar från födseln ljud inom frekvensintervallet 20 till 20000 Hz. Med tiden avtar 
förmågan att uppfatta högfrekventa ljud. Talare använder frekvenser mellan 100-8000 Hz. I telefonen 
filtreras ljudet mellan 300-3400 Hz. Den lågfrekventa delen av spektrumet som filtreras bort bidrar 
inte särskilt till uppfattbarheten av tal. Spektrumet över 3400 Hz innehåller information om frikativa 
konsonanter som ’s’, ’sj-’ och konsonantkombinationer som ’ts’ och så vidare (16). När dessa ljud 
försvinner ur talet låter det dämpat. Detta påverkar inte en normalhörande person nämnvärt, men är 
ett stort problem för hörselskadade och för taligenkänning. Ett Bluetooth-system med samma 
bandbredd som våra vanliga telefoner räcker alltså gott och väl för att vi ska förstå den återkoppling 
vi får från systemet. Bandbredden kan även räcka för taligenkänning. Det finns många fungerande 
dialogsystem för telefoner idag.  

Den bästa taligenkänningen erhålles om förhållandena vid träning och vid test är så lika som möjligt. 
Det finns flera problem med att använda tal från telefonlinjer vid träning. För det första finns det 
mindre träningsdata och för det andra krävs mer arbete för efterbehandling av telefondatabasser. 
Dessutom är träningsprocessen är långsammare när lågkvalitativt telefontal används som indata. I en 
undersökning användes simulerat telefontal, riktigt telefontal och filtrerat högkvalitativt ”rent” ljud 
för träning. Det visade sig att om det högkvalitativa ljudet användes vid träning blev resultatet bäst 
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när systemet sedan skulle känna igen telefontal (17). Det är alltså inte helt entydigt vilken typ av ljud 
som ska användas för att träna talarmodellerna för bandbreddsbegränsat tal.     

4.4 Tidigare KTH-projekt 
På KTH har flera andra projekt rörande röststyrning utförts. Ett av dessa, med relevans för detta 
projekt, beskrivs kortfattat nedan. 

4.4.1 Voicon 
Voicon var ett projekt i kursen Användarcentrerad programutveckling vid KTH år 2000 (18). 
Meningen var att ett tekniskt hjälpmedel skulle utvecklas. Produkten skulle vara utvecklad för en 
person med ett visst funktionshinder, men även vara användbar för personer utan detta 
funktionshinder. I Voicon utvecklades ett röststyrt gränssnitt för översättning av displayer åt 
synskadade och blinda. Voicon översatte skrift till tal och bestod av en hörsnäcka och en 
mobiltelefon. De tekniker som utnyttjades var VoiceXML och Bluetooth. I projektet riktade gruppen 
in sig på att lösa de synskadades problem med biljettbokningsautomaterna på Arlanda.  

I diskussioner med målgruppen kom Voicon-gruppen fram till att intresset för nya tekniska enheter 
var litet. I stället ville målgruppen att systemet kunde byggas in i en teknisk enheter om de redan var 
bekanta med – mobiltelefonen. På så sätt slapp användarna söka hjälp hos seende för att lära sig ett 
nytt användargränssnitt. Målgruppen var också mycket positiv till hands-free eftersom händerna då är 
fria till annat. Målgruppen ville inte ha något extra som stack in i örat. Eftersom de redan hade 
nedsatt syn ville de inte dämpa ytterligare ett sinne. Hörsnäckan som utformades hade en justerbar 
högtalare och en justerbar mikrofon. Målgruppen hade önskemål om hörsnäckans design och ville 
gärna att den hade ett utseende som inte kunde förväxlas med en hörapparat. Den slutliga prototypen 
avspeglade det som målgruppen fann mest estetiskt tilltalande, bekvämast och mest hållbart (figur 5). 
Målgruppen hade också önskemål om att underlätta hittandet av snäckan om man tagit av sig den. 
Därför hade den en klämma som gjorde att den kunde knäppas fast i till exempel kläderna då den 
inte behövdes. 

 

Figur 5. Voicon hörsnäcka (18).  

Taligenkänningen i Voicon är talarberoende för bättre taligenkänning. Det gör att varje klient bara 
kan användas av en person, men det bedömdes inte vara ett stort problem då mobiltelefoner idag 
ändå är personliga föremål. 

4.5 Infraröd teknik 
Infraröd strålning, IR-strålning, kan användas både aktivt och passivt. Passiv teknik används till 
exempel i värmekameror för att registrera den IR-strålning ett objekt avger. Aktiv användning 
innebär att en infraröd ljusstråle emitteras av en sändare i en fokuserad stråle och moduleras med 
information. Strålen tas emot av en mottagare. Kommunikation mellan två enheter kräver att båda 
har en transceiver, en kombination av mottagare och sändare (19). Infraröda fjärrkontroller har ofta 
en bärfrekvens på runt 36 kHz. Fjärrkontrollkoder skickas seriellt genom att modulera bärfrekvensen, 
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ofta genom att slå på och stänga av den. Olika tillverkare använder olika koder och datahastigheter. 
Överföringshastigheten är normalt 100-2000 bps (20).  

IR-signalen produceras av en LED (Light Emitting Diode). Det maximala avståndet mellan sändare 
och mottagare är 10-20 meter och det krävs fri sikt mellan enheterna. Ljuset kan fokuseras med linser 
och kan då nå upp mot 400 meter. På mottagarsidan fångar en fotodiod upp signalen. Denna 
mottagare är känslig enbart för ett visst frekvensområde (21). IR är en billig och beprövad teknik, 
men den kan störas av andra IR-källor och av saker som står ivägen. Störningar kan även orsakas av 
flourescerande ljus. En del IR-system använder idag bärfrekvenser i megahertz området för att 
undvika störningar (20). IR anses av vissa vara säkrare än trådbundna system, eftersom det inte finns 
några kablar som kan bli slitna och degradera signalen. 

4.6 Bluetooth 
Detta stycke är till största delen en sammanfattning av boken ”Bluetooth-Connected without cables” 
skriven av JSCF Bray (22). 

Ericsson påbörjade arbetet med en radioteknik för korta avstånd 1994 och 1998 bildades Bluetooth 
Special Interest Group (SIG) av Ericsson, Intel, IBM, Nokia och Toshiba. Bluetooth SIG driver 
tekniken framåt för att skapa en global standard. Dagens specifikation är nummer 1.2. Tekniken har 
fått sitt namn från vikingen Harald Blåtand, som enade Danmark och Norge på 900-talet. Tanken var 
att Bluetooth-tekniken skulle ”ena” datautrustning. Det är således en teknik som gör det möjligt för 
användaren att koppla ihop olika elektroniska enheter med varandra utan att använda sladdar. 
Bluetooth kan även erbjuda trådlös åtkomst av till exempel lokala nätverk, mobilnät och Internet 
(22).  

4.6.1 Tekniken 
Målen med Bluetooth är att det ska vara en teknik som verkar på korta avstånd, är billigare än andra 
jämförbara tekniker, drar lite ström, är robust och flexibel och som kan överföra både data och 
röster. Låg kostnad uppnås bland annat genom att använda ett enda chip med få externa 
komponenter. Låg energikonsumtion erhålles genom att olika ”modes” finns för till exempel standby. 
Robusthet ges av korta, flexibla datapaket, ”forward error correction”, 16-bitars ”cyclic redundancy 
check”, frekvenshoppning med mera. Flexibiliteten innebär bland annat att man som användare inte 
behöver konfigurera utrustningen och att olika Bluetooth-utrustning automatiskt hittar varandra. 
Överföring av röster sker via synchronous connection-oriented link (SCO) och överföring av data via 
asynchronous connectionless link (ACL) (22). 

En Bluetooth-enhet har en radio, en transceiver och mjukvara som sköter dataflödet och följer 
Bluetooth-specifikationen. Bluetooth nyttjar det olicensierade 2,4 GHz ISM-bandet (Industrial, 
Scientific and Medical). De använda frekvenserna ligger mellan 2400-2483.5 MHz, med en oanvänd 
liten buffert i början och slutet av intervallet. I ISM-bandet finns även annan trafik och annan 
utrustning som genererar vågor. Bland annat genererar mikrovågsugnar samma frekvens för att 
värma mat. Detta medför störningar av radiokommunikationen. Hur stark effekt man får sända med 
är begränsat i ISM-bandet (22). 

4.6.2 Bluetooth som hjälpmedel 
Idag finns ett stort utbud av Bluetooth-enheter på marknaden i mobiltelefoner, headset, datorer, 
handdatorer, skrivare, digitalkameror med mera. Det finns förhoppningar om att Bluetooth i 
framtiden kommer att kunna användas i hörapparater och hörsystem för offentliga lokaler och då 
ersätta den vanliga ljudslingan. Hörapparaten skulle även kunna ta emot ljud från en sändare i radion, 
TV:n eller stereon. Andra tänkbara hjälpmedel med Bluetooth-teknik är bärbara bildtelefoner och en 
trådlös koppling mellan brandlarmet och vibrationslarmet i sängen (23). Dessutom behöver 
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användaren inte, som vid trådlös kommmunikation via IR, rikta apparaterna som ska kommunicera 
mot varandra. För synskadade är det en viktig fördel.  

4.6.3 Varför Bluetooth? 
För Remote valdes Bluetooth som överföringsmetod av ljud mellan mikrofon och styrenhet, 
anledningarna till detta är flera.  

Fördelar med Bluetooth-tekniken är att hårdvaran är liten och blir mindre hela tiden. Den är prisvärd, 
kostar under 100 kr. Strömförbrukningen är låg. Räckvidden är oftast bara 10 meter vilket gör att få 
störningar genereras i omgivningen. Radiosändningarna går genom föremål och är på så sätt 
överlägsen trådlös överföring med hjälp av IR. Användaren behöver inte själv initiera kontakter med 
andra Bluetooth-utrustade produkter eftersom de själva tar kontakt med varandra när de befinner sig 
inom en viss radie. Standarden är global och licenserna är gratis. Inget sändningstillstånd krävs. 
Överföringshastigheterna räcker för tal och oberoende Bluetooth-sändningar kan pågå utan att de 
stör varandra. Frekvenshoppen ger säker överföring (22). 

Bluetooth är också en ny, ur medieteknikerns perspektiv spännande teknik under snabb tillväxt som 
stöds av många stora företag. Bluetooth är en lösning för det som kallas personliga nätverk, PAN; 
precis det kontroll av utrustning i hemmet handlar om. Bluetooth har även tekniska fördelar som låg 
strömförbrukning, liten storlek, lagom räckvidd med mera.  

4.6.3.1 Flexibelt och lättanvänt 
Buss-system kräver vanligtvis att kablar läggs in, vilket innebär stora ingrepp i boendemiljön, höga 
kostnader och ett oflexibelt system. När användaren vill flytta måste samma installationer göras i det 
nya huset. Bluetooth kan användaren ta med sig om hon flyttar. Dessutom ska Bluetooth vara så 
enkelt att använda att det inte ska behöva ta mer än fem minuter för en person att börja använda 
tekniken, enligt direktiv från Bluetooth SIG.  

4.6.3.2 Design och tillgänglighet 
Det finns idag Bluetooth-komponenter att köpa i affärerna. Komponenterna är inte alltför dyra och 
går att använda till mycket. Designen är tänkt att tilltala allmänheten och är därför relativt smäcker 
och trendig – det ser inte ut som ett handikapphjälpmedel (se 4.4.1). 

4.6.3.3 Prestanda 
Prestanda utvecklas kontinuerligt och allt fler produkter förses med Bluetooth. Den nya Bluetooth 
1.2-specifikationen erbjuder bättre tal- och ljudkvalitet, högre överföringshastighet av data och 
förbättrad samexistens med andra trådlösa teknologier jämfört med tidigare specifikationer (24). 
Bluetooth SIG, kommer att godkänna Bluetooth 2.0 under 2004. Överföringshastigheten i den nya 
standarden kommer att vara upp till tolv megabit per sekund. Räckvidden förblir 10 meter men 
komponenterna väntas förbruka upp till dubbelt så mycket ström som dagens (25). 

4.6.4 Begränsningar med Bluetooth 
Nackdelarna med Bluetooth är den begränsade överföringshastigheten på mindre än 1 Mbps och 
maxavståndet på 100 meter. Radiovågor går genom människor och väggar men dämpas av dessa 
vilket kan begränsa räckvidden i olika miljöer. Antal enheter i ett nät är maximalt åtta vilket ibland 
kan innebära begränsningar (22). Det som är begränsningar i vissa sammanhang blir dock fördelar i 
andra. För detta projekt är den begränsade räckvidden på 10 meter en förutsättning för att skapa ett 
personligt nätverk. 

Mer information om Bluetooth finns i Appendix D. 
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5 Förstudie 
Inför skapandet av det nya gränssnittet genomfördes en förstudie. Dels genomfördes en utvärdering 
av det befintliga röststyrningssystemet i SmartLab och dels genomfördes en litteraturstudie kring 
ämnet användbara dialogsystem. 

5.1 Utvärdering av SICARE Light 
Den röststyrda fjärrkontroll som används i SmartLab idag är tillverkad av Evosoft och är av märket 
SICARE Light. Fjärrkontrollen har 16 förprogrammerade kanaler för att styra apparater ur olika 
typkategorier. Det går att styra en apparat per typkategori, vilket innebär att man inte kan kontrollera 
två olika TV-apparater med SICARE light om de inte är av samma märke och står i olika rum. 
Räckvidden för systemet är cirka 10 meter. Systemet bygger på mönsterigenkänning och fungerar 
därför på alla språk. Återkoppling ges dock på ett av sju språk: tyska, engelska, holländska, franska, 
italienska, spanska eller portugisiska (26). 

För att identifiera olika problem med användbarheten i SICARE light, men också för att identifera 
styrkor i gränssnittet, genomfördes en heuristisk utvärdering. 

5.1.1 Heuristisk utvärdering av fjärrkontroll 
För att genomföra en heuristisk utvärdering krävs att flera personer samarbetar. Maria Bergström och 
Per Bergkvist, med tidigare erfarenhet av heuristisk utvärdering av fjärrkontroller, deltog i 
utvärderingen av SICARE light. Heuristisk utvärdering är en metod utvecklad av Jakob Nielsen och 
Rolf Molich för strukturerad kritik av ett system med hjälp av relativt enkla och generella heuristiker 
(27). En heuristik är i detta fall en tumregel eller ”guideline” för att hjälpa till vid designbeslut och 
kritik av designbeslut. Vid en heuristisk utvärdering kritiserar utvärderarna ett system för att hitta 
potentiella användbarhetsproblem. Heuristisk utvärdering är bra att använda tidigt i en design-
/utvecklingsprocess för att rätta till användbarhetsproblem, men kan också användas för att analysera 
redan befintliga system. Efter den heuristiska utvärderingen blir det lättare att se vilka områden som 
måste förbättras i en ny fjärrkontroll samt lättare att jämföra det gamla och det nya gränssnittet mer 
objektivt. Eventuella användartester kan också utvecklas efter en heuristisk utvärdering.  

5.1.1.1 Val av antal utvärderare 
Vid tester av system har Nielsen och Landauer (28) visat hur många personer som behövs för att 
hitta de flesta problemen i ett system. I ett användbarhetstest upptäcks P stycken fel enligt följande 
formel: 

P(n) = N(1-(1-L)n) 

där N är det totala antalet användbarhetsproblem i en design, L är proportionen fel som upptäcks om 
systemet testas av en användare och n är antalet användare. L har experimentellt visats vara i medeltal 
31% (figur 6). 
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Figur 6. Användbarhetstest* (28) 

Ingen användare ger alltså ingen kunskap, en användare ger insikt om 31 % av problemen. För att 
hitta nästan alla problem krävs minst 15 användare. Tre utvärderare räcker enligt Nielsen för att få en 
bra idé om spridningen i användarnas beteende och insikt i vad som är specifikt för en användare och 
vad som är generellt för alla (28). Information om användbarhetsproblem erhölls även från HI. 
Utvärderingen sker enligt en lista med principer för god design. Listan hade ursprungligen nio 
principer, men i denna utvärdering används den utökade listan med tio principer. 

5.1.1.2 Heuristikerna 
Den heuristiska utvärderingen baserades på de tio principerna i egen översättning från engelska (27):  

Visuell status 

Systemet ska meddela användaren om vad som händer genom att ge lämplig återkoppling inom 
rimlig tid. 

Koppling mellan systemet och verkligheten  

Systemet ska tala användarens språk, med ord, fraser och koncept som är bekanta för användaren, i 
stället för systemorienterade termer. Information ska presenteras i en naturlig och logisk ordning. 

Användarens frihet och kontroll  

Användare som gör fel ska kunna lämna ett oönskat läge enkelt utan att behöva gå igenom en 
omfattande dialog med systemet. 

Befintliga standarder  

Använd standarder som finns. Användaren ska inte behöva fundera över om olika ord, situationer 
eller handlingar betyder samma sak. 

Förhindrande av fel  

Förhindra att fel kan uppstå. 

                                                       

* I figuren ser det ut som om att ett tillräckligt stort antal utvärderare av systemet kommer att leda till att alla 
potentiella användbarhetsproblem upptäcks. Så är dock inte fallet. För att hitta precis alla potentiella problem 
måste man få precis alla potentiella användare att utvärdera systemet, vilket i praktiken är omöjligt.  
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Igenkänning i stället för ihågkomst  

Användaren ska inte behöva komma ihåg saker från en del av dialogen till nästa. Instruktioner om 
hur systemet används ska vara lätta att komma åt om de behövs. 

Flexibilitet och genvägar  

En expertanvändare ska kunna använda genvägar för att påskynda interaktionen med systemet. 

Estetisk utformning och minimalistisk design  

Dialogen ska inte innehålla onödig eller irrelevant information.  

Användarens uppfattande av problem, samt åtgärdande av dessa  

Felmeddelanden ska förklara i klarspråk vilket fel som uppstått och föreslå en lösning. 

Hjälp och dokumentation  

Manualer och dokumentation ska vara lätt att söka i, lista konkreta steg som ska utföras och får inte 
vara för lång. 

5.1.1.3 Genomförande 
Experimentet genomfördes i SmartLab med SICARE light som programmerats att kunna styra TV 
och radio. Vid utvärderingen bedömdes inte hur svårt det var att programmera fjärrkontrollen, utan 
bara hur den var att använda när den väl programmerats. För varje punkt i listan ovan antecknades de 
potentiella problem som upptäcktes vid interaktion med gränssnittet.  

5.1.2 Resultat av heuristisk utvärdering av SICARE light 

5.1.2.1 Generella iakttagelser 
Eftersom fjärrkontrollen inte programmerats efter utvärderarnas röster, var taligenkänningen mycket 
dålig. Fjärrkontrollen uppskattades känna igen cirka 20 % av kommandona. Övriga 80 % kände den 
inte igen något alls (i fem av åtta fall) eller förväxlade kommandon (i tre av åtta fall). Igenkänningen 
blir bättre om den som använder fjärrkontrollen också har programmerat den, men tidigare 
erfarenheter av fjärrkontrollen visar att den fortfarande har svårt att känna igen alla kommandon 
korrekt. Fjärrkontrollen hade även en tendens att ”känna igen” ord när utvärderarna diskuterade 
andra saker. Ett annat problem var att taligenkänningen stördes när man höjde volymen på TV eller 
radion. Man var då tvungen att prata på 5 cm avstånd. Vid normal volym räckte det med att tala på 
cirka 30 cm avstånd, men utvärderarna var tvungna att prata ganska starkt. Det gick att ändra 
känsligheten på taligenkänningen, men skillnaden i hur starkt utvärderarna måste prata var minimal. 
De var också osäkra på var man skulle rikta IR-sändaren. Hur den skulle riktas framgick inte av dess 
design (figur 7). 
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Figur 7. SICARE  light (29)  

5.1.2.2 Listade problem 
Visuell status  

Fjärrkontrollen konfirmerar varje kommando med tal, så man vet om fjärrkontrollen korrekt känt 
igen det kommando man gett. Bekräftelse sker dock på engelska (eller ett av de andra sex språken, 
men ej svenska). Bekräftelse av kommando kan tolkas som att fjärrkontrollen förstått det man sagt 
och utfört handlingen, vilket dock inte är fallet. Om det inte är fri sikt till IR-mottagaren konfirmeras 
kommandot men inget sker. Ibland är fjärrkontrollen inkonsekvent och kan säga ”Swith on”, men 
sedan stänga av. Det beror på att ”power” på de flesta fjärrkontroller både sätter på och stänger av, 
det vill säga samma kod skickas iväg. 

Koppling mellan fjärrkontrollen och verkligheten  

Fjärrkontrollen använder kända termer som ”på”, ”tystare” och ”stäng av”. Det enda som kändes 
ovant var ”Vakna upp” för att väcka fjärrkontrollen ur standby-läge och ”dämpa” som helt stängde 
av ljudet på TV:n. Dessa kommandon får användaren dock själv välja vid programmering av 
fjärrkontrollen. Kopplingen tillverkligheten styrs av vilka kommandon användaren läser in i 
fjärrkontrollen. Om hon tycker att det är mer logisk att säga ”tomat” för att sätta på TV:n så går det 
bra. Interaktionen sker genom att man först säger vilken utrustning man vill styra (till exempel 
”radio”) och sedan vad man vill göra (till exempel ”på”). Användaren kan även styra TV:n med 
knapparna på fjärrkontrollen. Då sätts TV:n på med pil upp och där bläddrar man även upp bland 
kanalerna. Pil ner byter kanal nedåt och pilarna till sidorna höjer och sänker volymen. Hur man sedan 
stänger av TV:n med bara knapparna var oklart. För att styra med knapparna måste ”KEY-mode” 
ställas in.  

Användarens frihet och kontroll  

Utvärderarna upplevde inte att man kunde hamna i en felaktig situation som man behöver en 
nödutgång för att lämna. Enda problemet vore om man hamnade i programmeringsläge och ville 
därifrån, men man kan inte hamna i programmeringsläge genom att ge röstkommandon utan måste 
använda knapparna. Eventuellt skulle ”Nej” kunna betyda ångra, men då krävs att all utrustning som 
ska styras utrustas med minne och det är inte realistiskt. 

Befintliga standarder  

På fjärrkontrollen finns en grön knapp med ett P på. Det indikerade att det var en på-knapp 
(”Power”), men i själva verket används den röda knappen för att slå på fjärrkontrollen. Den gröna 
knappen används för programmering av fjärrkontrollen. Vid programmering ges all information i 
fönstret på fjärrkontrollen och man behöver bara använda de fyra pilarna på kontrollen.  
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Förhindrande av fel  

Det största problemet var den dåliga taligenkänningen som gjorde att det ofta blev fel hela tiden. En 
bättre taligenkänning skulle förhindra de flesta felen. 

Igenkänning i stället för ihågkomst  

Användaren måste lära sig kommandona utantill, men de är ganska intuitiva och samma ord kan ofta 
användas för samma funktion men olika lägen, till exempel betyder ”tystare” att ljudet dämpas både i 
TV- och radio-mode. Användaren har själv valt kommandoorden vid programmeringen, vilket borde 
underlätta hågkomsten. 

Flexibilitet och genvägar  

Det går inte att accelerera dialogen för en van användare eftersom man inte kan ge sammansatta 
kommandon innehållande flera ord.  

Estetisk utformning och minimalistisk design  

Återkoppling i form av tal är minimalistiskt. Fjärrkontrollen upprepar bara det kommando den känt 
igen (den säger inte ”Sa du ’på’?” eller något liknande). Användarna upplevde det också som att det 
blir svårt med färre knappar. För att ha färre knappar krävs att även programmering sker  med 
röstkommandon, men då kan fjärrkontrollen inte användas med knappar av den som inte vill störa 
sin omgivning genom att tala med fjärrkontrollen. 

Displayen hade dålig kontrast, även utvärderarna hade svårt att se vad som stod på fjärrkontrollen 
om den inte hölls mycket nära. Ett ljussken, som indikerar om fjärrkontrollen är påslagen från långt 
håll och en markering som visar vilken nivå batteriets laddning har, hade varit bra. För blinda vore 
det bra med röstmeddelande när batterierna måste bytas. 

Fjärrkontrollen ser inte ut som en fjärrkontroll, men den är enkel att hålla i. Utvärderarna hade från 
början svårt att veta var de skulle prata eftersom mikrofonens placering inte är utmärkt och bara ser 
ut som en ”springa”. När man flyttar på fjärrkontrollen kan man råka stänga av den. På/av-knappen 
skulle därför kunna flyttas något. 

Användarens uppfattning av problem, samt åtgärdande av dessa - Det kan inte bli fel egentligen. Det 
enda problemet är att fjärrkontrollen inte känner om något blockerar signalen fram till mottagaren. 
För en sådan kontroll skulle mottagaren behövas skicka en bekräftelse på signalen, det vill säga  att 
det skulle behövas tvåvägskommunikation. 

Hjälp och dokumentation  

Manualen är på totalt 17 sidor. Den har stegvisa instruktioner med illustrerande bilder. Den är ganska 
enkelt och ett sökindex finns. Problemet är att den inte är på svenska. 

5.1.2.3 Sammanfattning av heuristisk utvärdering 
Flera brister i gränssnittet identifierades, men nedan redovisas bara de brister som var till störst 
problem vid interaktionen med gränssnittet, samt de fördelar som underlättade användandet. Det 
största praktiska problemet med fjärrkontrollen var den bristfälliga taligenkänningen. Den berodde 
dock till stor del på att fjärrkontrollen är talarberoende och inte hade adapterats till utvärderarnas 
röster. En annan anledning till den bristfälliga taligenkänningen är att många av kommandoorden var 
korta ”TV”, ”på”, ”av” och så vidare (se 4.1.1.4). 
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Det stora logiska problemet är dock att användaren måste hålla den röststyrda fjärrkontrollen i 
handen när hon använder den. På så sätt försvinner alla de fördelar man har av ett röststyrt gränssnitt 
och användaren kan lika gärna trycka på knapparna på fjärrkontrollen. Utvärderarna upplevde  
fjärrkontrollen tydligt vad gäller hur det sätts på (en röd knapp signalerar fara och man trycker inte på 
den i första taget), var man ska tala och hur den ska riktas; tre mycket viktiga aspekter för dess 
användbarhet. 

Bekräftelsen av kommandona var utmärkt, men viss förvirring uppstod då ett kommando 
bekräftades men ändå inte utfördes. Detta beroende på bristen av tvåvägskommunikation, som skulle 
kunna förbättra säkerheten i gränssnittet. Användaren får före användning själv läsa in de 
kommandon hon vill använda för att styra utrustningen i sitt hem. Detta underlättar användningen av 
gränssnittet avsevärt. Ett logiskt val av kommandoord gör att även andra användare snabbt kan lista 
ut hur fjärrkontrollen ska användas.   

Efter den heuristiska utvärderingen av SICARE light konstaterades att taligenkänningen var mycket 
bristfällig, men att en rättvisare bedömning kunde göras först då fjärrkontrollen programmerats efter 
användarens röst. Därför utfördes en kvalitativ undersökning av taligenkänningen för att sedan 
kunna jämföras med taligenkänningen i Remote. 

5.2 Dialogsystem 
Talteknologi kan användas ensidigt, det vill säga att användaren måste ge indata till ett system med 
hjälp av tangenttryckningar eller musen medan datorn får prata eller att användaren får tala till 
datorn, men återkopplingen presenteras grafiskt på datorskärmen. Talteknologi kan också användas 
så att både användare och maskin talar. I ett sådant dialogsystem krävs talsyntes, taligenkänning och 
dialoghantering. Det finns tre olika typer av dialogkontroller, med olika grad av komplexitet (30).  

5.2.1.1 Tillståndsbaserade system (finite state-based systems) 
Tillståndsbaserade system är den enklaste formen av dialogsystem och dialogen sker med 
förutbestämda frågor i en viss sekvens baserat på hur användaren svarar på frågorna som systemet 
ger. Fördelen med ett sådant system är att det är enkelt och de svar en användare kan ge i en given 
stund är begränsade, varför taligenkännigen förenklas och systemet blir robustare. Nackdelen är att 
det är datorn som styr dialogen och användaren inte kan ta egna initiativ. Dessutom kan det bli svårt 
att hantera fel om datorn inte själv upptäcker dem. 

5.2.1.2 Mallbaserade system (frame-based systems) 
Mallbaserade system fungerar som ett formulär där olika fält måste fyllas i. Systemet behöver alltså en 
viss mängd information från användaren för att kunna utföra en handling, till exempel söka i en 
databas. Informationen kan ges i valfri ordning och kan ske med naturligt tal där systemet letar efter 
nyckelord eller den generella meningen i ett yttrande. Systemet riskerar mer fel än tillståndsbaserade 
system, eftersom naturlig dialog är svårare att hantera än enskilda ord, men å andra sidan är 
felkorrektionen lättare att implementera i ett mallbaserat system än i ett tillståndsbaserat.  

I ett mallbaserat system kan dialogen se ut såhär: 
Datorn frågar: Vart vill du resa? 
Användaren: Jag vill åka till Stockholm. 
Datorn frågar: Varifrån vill du resa? 
Användaren: Jag vill resa från Karlskrona. 
 
Men skulle även kunna se ut såhär: 
Datorn frågar: Vart vill du resa? 
Användaren: Jag vill resa från Karlskrona till Stockholm. 
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5.2.1.3 Agentbaserade system 
Agentbaserade system grundas på artificiell intelligens. De bygger upp en bild av användaren och 
användarens målsättningar och försöker hitta bra lösningar på olika problem. I dessa system kan 
dialogen styras även av användaren, men de är mycket komplexa att implementera. Det är inte alltid 
säkert att ett tekniskt avancerat system av det här slaget är mer uppskattat av användaren än ett 
enklare system som kanske är lättare att förstå och att använda. 

När man skapar talgränssnitt för icke-expertanvändare, skapar man ett gränssnitt för en blandad skara 
människor som varierar på flera sätt. Många har inte kommit i kontakt med talade system tidigare och 
de som har använder dem sällan. I fallet med en röststyrd fjärrkontroll kan man dock tänka sig att 
användaren kommer i kontakt med gränssnittet flera gånger per dag och därför kommer ihåg hur det 
fungerar från gång till gång.  

5.2.2 Talgränssnitt 
Gränssnitt där användaren intuitivt kan använda en tjänst och utföra olika uppgifter kan skapas 
genom att använda naturligt tal för interaktion med applikationer. Men eftersom tal är flyktigt och 
seriellt och dagens talteknologi inte är färdigutvecklad, anses talgränssnitt instabila och svåra att 
använda. Stor omsorg måste därför läggas ned i utvecklingen av talgränssnitt. En viktig aspekt är 
gränssnittskonsekvens, ett viktigt begrepp inom människa-datorinteraktion och användbarhet. 
Gränssnittskonsekvens betyder att det är viktigt att olika talade gränssnitt är uppbyggda på samma 
sätt. Om det inte finns konsekvens mellan olika talgränssnitt blir det svårt för användaren att inse 
vilka kommandon som finns tillgängliga i en viss situation, hur dialogen sker och vilken vokabulär 
som kan användas. Om en användare möter flera talgränssnitt som fungerar på olika sätt tvingas hon 
tänka mer och den kognitiva bördan ökar.  

5.2.3 Otillräckliga gränssnitt  
Det finns flera anledningar till att ASR inte används i större omfattning idag.  Tåligheten mot 
störningar, samt variation i yttranden och kanalegenskaper är dålig och gränssnitten inte är tillräckligt 
bra. En anledning till att gränssnitten är otillräckliga är den upplevda oberäkneligheten hos systemet 
på grund av de många felen (31). När ASR introducerats i hands-free, trådlösa telefoner och andra 
akustiska svåra miljöer har signal-brus-förhållandet (SNR) i signalen sjunkit till mycket låga värden. 
Taligenkänningen sjunker då bl a på grund av dålig taldetektion (32). Vid tal i telefon är ofta miljön 
mycket besvärlig och skillnaden i energinivå mellan tal och bakgrundsbrus är inte så stor. 
Karaktäristika hos talsignalen liknar de hos kanalen och det gör det svårt att urskilja tal från 
bakgrunden.  För frikativor och nasaler kan SNR för inspelat tal över telefon vara 5 dB (33) och 
ibland ännu lägre.  En annan viktig faktor är timingen. Ibland avbryter systemet användarens 
yttranden och ibland blir svarstiden alltför lång (31).  

5.2.4 Systemets vokabulär och lingvistiska kapacitet 
Även om gränssnittskonstruktören oftast strävar efter en så naturlig talsyntes som möjligt, finns det 
situationer när det snarare kan vara en fördel med en mer konstgjord röst. I datorspel kan det till 
exempel vara en fördel om en robot verkligen pratar som en robot, men det kan även vara bra med 
konstgjorda röster i andra sammanhang utanför spelvärlden. Ett systems yttranden ska avspegla dess 
vokabulär och lingvistiska kapacitet. Att prata med en dator som låter helt mänsklig kan innebära att 
användaren ställer alltför höga krav på produkten. Om datorn i stället låter som en robot och pratar 
med korta enkla meningar har man som användare mer realistiska förväntningar på vad systemet kan 
klara av och anpassar sitt eget tal efter detta. Därför ska systemet använda ord och frastyper som det 
själv kan förstå. I system som har en hälsningsfras är det till exempel extra viktigt att denna avspeglar 
systemets förmåga. En alltför avancerad öppning på dialogen gör att användaren har för höga 
förväntningar på systemet och därför riskerar att bli missnöjd med vad det sedan visar sig klara av 
(34). 
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Om fel uppstår i taligenkänningen kan systemet be användaren att upprepa sig. Det är då vanligt att 
användaren talar långsammare och överartikulerar, vilket resulterar i sämre taligenkänning. Andra 
användare formulerar kortare meningar med bara den relevanta informationen och ytterligare andra 
ger mycket korta meningar med delar av den relevanta informationen. Hur en användare reagerar 
beror på hans mentala bild av systemet. Systemet bör därför genom sina yttranden visa för 
användaren hur han ska svara för bästa resultat (34). 

5.2.5 Konfidensmått 
Två problem som skapar fel i taligenkänning är ”out-of-vocabulary words” (ord som inte finns med i 
ordboken) och partiella ord. För att lösa det första problemet kan konfidensmått användas (35). 
Konfidensmåttet, anges ofta som en siffra mellan 0-100 eller 0-1, och används för att 
kvalitetsbedöma resultat från en taligenkännare. Det kan bestämmas för olika enheter: yttranden, 
fraser, ord. Informationen kan utnyttjas för att förbättra talbaserade dialogsystems funktion, till 
exempel som hjälp för omfrågning, bestämning av lämplig återkoppling med mera. Ett 
konfidensmått från taligenkännaren ger ett mått på hur säker den är i sin hypotes om vad som känts 
igen. Konfidensmåttet är viktigt för att avgöra när igenkänningen är felaktig och för att bestämma 
vad som då ska ske. Ett högt mått betyder att igenkänningen är säker i sin utsaga och ett lågt mått att 
den är osäker. Hur måttet räknas ut varierar mellan olika taligenkännare. En del taligenkännare kan 
räkna ut ett konfidensmått för ett helt yttrande, medan andra även kan räkna ut mått för enskilda ord 
(36). Ett för högt satt konfidensmått gör att en del korrekt igenkända yttranden avvisas. Ett för lågt 
satt mått gör att felaktiga yttranden godkänns. 

Dialoghanteringen är en avgörande del av systemet eftersom dess design och funktionalitet påverkar 
alla andra komponenter i systemet. Två viktiga aspekter i dialoghantering rör feldetektion och 
felkorrektion. Varje ord kan förses med ett konfidensmått och ord som har för lågt värde kan 
sorteras bort eller användas av dialoghanteringen för att starta en subdialog som ska rätta till 
problemet. Att kasta bort ett ord med lågt konfidensmått och be om en repetition kan irritera 
användaren och leda till längre dialoger, men är ofta att föredra framför att systemet agerar felaktigt 
på grund av dåligt informationsunderlag (37). 

5.2.5.1 ”Barge-in” 
Helst bör det vara möjligt med ”barge-in”, vilket innebär att användaren kan avbryta systemet om 
hon gett ett felaktigt kommando, eller om hon vill ge ett nytt kommando utan att höra klart 
återkopplingen på ett tidigare. Om det finns stöd för barge-in kan användaren när som helst börja 
tala varvid systemet avbryts. I telefonapplikationer används ”echo cancellation” för att möjliggöra 
barge-in. Echo cancellation betyder att det kända syntetiska talet tas bort från insignalen för att kunna 
detektera när användaren talar och vad hon säger (37). 

5.2.6 Naturliga dialogsystem 
För att skapa ett naturligt dialogsystem måste konstruktören av systemet först bestämma vad som 
avses med ”naturligt”. En definition är att dialogen liknar konversationen mellan två människor (34). 
Ett dialogsystem kan vara användbart även om det inte är naturligt. Ett sådant system kan till 
exempel använda yttranden som inte är typiska för en mänsklig användare, men är lätta att förstå och 
känns rätt.  

Om reglerna för mänsklig konversation används vid design av talade användargränssnitt kan 
interaktionen med gränssnittet underlättas genom att användaren kan använda sina egna kunskaper 
om språk och konversation för att interagera effektivt med systemet (34). Vissa delar av automatiska 
dialogsystem måste dock förenklas eftersom systemen inte har samma sofistikerade förmågor som en 
mänsklig lyssnare. I ett konversationssystem är snabba svar från systemet viktiga för naturlighet. Ett 
system som fungerar i real-tid definieras som ett system vars latens är oberoende av yttrandets 
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duration (35). I ett naturligt dialogsystem ska kontinuerligt, spontant tal kännas igen i realtid med en 
fördröjning från det att talaren slutat tala till respons från systemet på cirka 0.5 sek.  

5.2.7 Speech Interface Guidelines 
Vid utvecklingen av ett talat gränssnitt finns riktlinjer utarbetade vid Carnegie Mellon University i 
USA att luta sig mot (38). I denna artikel betonas att talgränssnitt har två vanliga, mindre önskvärda 
egenskaper; dels gör de fel, dels är det inte tydligt för användaren vilket status systemet har. 
Talgränssnitt måste därför utvecklas med dessa egenskaper i åtanke. Riktlinjerna delas in i sex avsnitt 
med flera underrubriker. De viktigaste punkterna och deras relevans för Remote diskuteras nedan. 

5.2.7.1 ”State Transparency” 
Med “state transparency” avses att ett system alltid ska indikera sin inre status till användaren. På så 
sätt kan situationer där användaren försöker prata med systemet utan att något händer och utan att 
användaren förstår vad som är fel undvikas. Status kan indikeras visuellt eller med ljud. I Remote ska 
styrenheten inte vara synlig för användaren och visuell återkoppling är därför inte aktuell annat än 
genom att användaren eventuellt ser utfallet av IR-signalen som skickas som svar på ett kommando. 
Visuell återkoppling skulle i Remote kunna användas för att indikera batteristatus. En indikator kan 
då finnas på mikrofonenheten. 

När grafisk återkoppling inte kan användas ska ljud sådan finnas i stället. Ljud som återkoppling bör 
vara kort. Systemet kan till exempel ge ifrån sig en ton för att indikera när det är redo att ta emot 
indata. Om fler status måste kunna återges, är det viktigt att tonerna är maximalt olika. Tonerna kan 
till exempel varieras i tonhöjd och i antal. Problemet med återkoppling i form av ljud är att vi inte är 
vana vid den och därför vet vi inte hur den ska tolkas. Man bör därför inte använda för många olika 
signaler. Tolkningen av dem kan underlättas genom att låna ljud från andra kända sammanhang som 
telefonmiljön eller datorvärlden. För att markera att användaren inte kan ge nya kommandon till 
systemet kan en upptagetton ljuda eller systemet kan till exempel säga”Data bearbetas, var god 
vänta”. För mycket återkoppling är förvirrande, varför enbart sådan återkoppling som förenklar 
användningen av gränssnittet ska ges. I Remote ges återkoppling främst genom att fjärrkontrollen 
upprepar de kommandon som känts igen.  

Användaren ska alltid veta vad som kan sägas i en viss situation. Det kan underlättas genom att 
systemet ställer enkla frågor med givna svar (jämför 5.2.1.1). Att låta Remote fråga saker hela tiden är 
inte praktiskt. Remote är dock ett gränssnitt som kommer att användas dagligen, vilket gör att 
användaren snabbt lär sig vad som kan sägas. 

5.2.7.2 Indata-kontroll 
Detektion av start och slut på yttranden kan underlättas genom användning av knapptryckningar för 
inspelning av kommandon. Det kan dock vara svårt att koordinera knpptryckningar för start och slut 
av ett yttrande med det verkliga talet, speciellt om man har svårigheter att röra sig. Därför är 
kontinuerligt lyssnande system alltid bättre. I Remote är det också nödvändigt eftersom en 
rörelsehindrad person inte kan förväntas kunna trycka på de små knapparna på mikrofonen och 
dessutom göra det i god synkronisering med det verkliga yttrandet. 

5.2.7.3 Återhämtning från fel 
Eftersom talgränssnitt alltid kommer att göra fel någon gång måste användaren kunna känna igen och 
rätta till misstag. Vanligaste sättet att hantera fel är med hjälp av ett ”Ångra”-alternativ. Det krävs 
dock tvåvägskommunikation för att kunna ångra tidigare kommandon och detta är inte rimligt i 
Remote där befintlig IR-styrning i utrustningen som styrs används. 

För att slippa problem skulle Remote efter varje kommando kunna konfirmera kommandot genom 
att fråga: ”-Sa du X?” och användaren får då svara ”Ja” eller ”Nej”. Detta skulle dock bara ta lång tid 
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och skapa irritation. Dessutom är det onödigt eftersom användaren inte kan förstöra något i systemet 
genom att ge ett felaktigt kommando. Man skulle eventuellt kunna tänka sig att Remote frågar en 
kontrollfråga när användaren försöker spela in något på videon. Om dialogsystemet kan räkna ut ett 
konfidensmått för det den har känt igen, kan detta användas för att avgöra om Remote ska be om 
konfirmation eller helt enkelt erkänna att det inte förstått det som sagts. Om Remote säger: ”Försök 
igen”, eftersom det fick ett för lågt konfidensvärde, så ger det inte användaren någon ledtråd till vad 
som kan ha gått fel (talade han för lågt, förstod inte systemet vad som sades och så vidare). När 
människor kommunicerar kan sådana ledtrådar ges av prosodi, mimik, pauser m m (34). 

5.2.7.4 Feldetektion 
Ett dialogsystem kan inte skilja på fel som uppstår på grund av att användaren gör fel, från problem 
som uppstår för att taligenkännaren gör fel. De två typerna av fel hanteras därför på samma sätt. Att 
hantera fel är en svår uppgift eftersom ett nytt fel kan uppstå medan användaren försöker rätta till ett 
tidigare fel (39). Taligenkännare kan detektera fel genom att jämföra ett konfidensmått med ett 
tröskelvärde och förkasta alla avkodningar som är lägre än tröskeln. Om ett fel detekteras med hjälp 
av ett konfidensmått kan systemet meddela användaren att den inte förstått och låta användaren 
försöka igen. I SICARE light fungerar detta så att systemet inte gör någonting när det inte förstår och 
användaren får fråga om. Om systemet förstår ges en återkoppling i form av en upprepning av 
kommandot.  

5.2.7.5 Felkorrigering 
Felkorrigering är viktig när systemet kräver en korrekt indata-sträng. Så är inte fallet i Remote utom 
kanske då användaren vill programmera videon. 

Om taligenkänningen är dålig kan ibland en alternativ inenhet användas i stället. I Remote fungerar 
inte detta då användaren bara har tillgång till mikrofonen. I SICARE light kan knappar i kombination 
med en display användas om taligenkänningen är för dålig. 

5.2.7.6 Integration med en applikation 
Enkla applikationer har ett talat gränssnitt som inte tar hänsyn till applikationens status. Detta är 
fallet i Remote eftersom ingen tvåvägskommmunikation finns och det finns inga garantier för att ett 
kommando genomförs korrekt eftersom saker kan blockera IR-sändarens strålar. En enkel form av 
statuskontroll finns dock eftersom systemet kommer ihåg vilken enhet som senast aktiverades. 

5.2.8 Erfarenheter från utvärdering av CTT-bank  
CTT-Bank-systemet (40) som utvecklats i Atlas har utvärderats i ett examensarbete av Magnus Ishe 
(41). Han identifierade då några punkter som är av vikt vid utvecklig av ett nytt talbaserat gränssnitt. 

Stöd ”barge-in” 
Att inte kunna avbryta datorn är frustrerande både för en van användare som vill snabba på dialogen 
och för nybörjaren som missförståtts av systemet. 

Förbättra taligenkänningen 
Förbättra taligenkänningen genom att träna igenkännaren på användarens röst 

Tillåt en friare dialog 
Användaren måste kunna ge alla kommandon i en enda mening likaväl som enstaka kommandoord. 

Ersätt den syntetiska rösten 
Användande av en förinspelad röst skulle kunna ge ett system som upplevs som varande av högre 
kvalitet. 



 27

Upptäck igenkänningsproblem 
Systemet måste förstå när det inte förstår och meddela användaren detta. Systemet kan då be 
användaren prata på ett annat sätt. Systemet ska alltså med hjälp av  konfidensmått kunna anpassa sin 
utdata. 

5.2.9 Talarberoende modell 
Ishe (41), (42) med flera har pekat på att taligenkänningen kan  förbättras med hjälp av talarberoende 
modeller. Detta är särskilt önskvärt i Remote då ljudkvaliteten är låg från Bluetooth och mycket brus 
kan finnas i signalen, speciellt om användaren lyssnar på musik eller ser på TV med hög ljudvolym.  

5.2.9.1 Adaptering 
För att skapa en talarberoende modell från noll krävs stora mängder av träningsdata från personen 
ifråga. Det är en tidskrävande process som inte alltid är möjlig. I stället kan man använda en bra 
talaroberoende modell och adaptera denna till en talare med hjälp av en mindre mängd 
träningsyttranden. Modellen kan adapteras med hjälp av en mängd förinspelade träningsyttranden, 
eller så kan modellen adapteras medan den används och på så sätt bli bättre och bättre. Träningen av 
en modell kan ske övervakat eller oövervakat. Vid övervakad inlärning kontrollerar en person att 
taligenkännaren transkriberat ett uttalande rätt innan det används. I oövervakad inlärning används 
taligenkännarens transkriptioner av talet direkt och därför kan fel introduceras. I Remote skulle 
adapteringen kunna ske genom att användaren får repetera ord som läses upp av systemet, precis som 
SICARE light fungerar idag.  

5.2.9.2 Användaradaptering 
Det finns exempel på ett dialogsystem i vilket felen tredubblades vid igenkänningen på grund av den 
stora variationen i signalkvalitet och talarkaraktäristik (kön, spontant eller uppläst tal, ålder, dialekt, 
störningar i form av läppsmack med mera) när systemet började användas av vanliga användare. För 
expertanvändare är  antalet fel mindre vid taligenkänning. Dessa användare vet hur systemet fungerar 
och anpassar sitt tal därefter – en form av användaradaption till datorn (35). Man kan förvänta sig att 
användarna av en fjärrkontroll, som används dagligen, snabbt blir expertanvändare av denna och 
därmed får ett bättre fungerande system. 

5.2.10 Grammatik 
För att skapa grammatik och vokabulär för grammatik-baserad taligenkänning* måste man försöka 
förutsäga vad användaren kommer att säga. Det kan ske genom en iterativ process där exempel på 
yttranden samlas in från användare och de observerade yttrandena inkluderas i grammatiken och 
vokabulären. Med hjälp av det uppdaterade systemet kan sedan flera exempel samlas in för ny 
uppdatering av systemet. Trots att man skapar en bra grammatik och vokabulär kommer det alltid att 
dyka upp yttranden som inte täcks av dessa på grund av skapande av nya ord genom 
sammansättningar, tvekan omstarter och så vidare. Om taligenkännaren kan skapa ett bra 
konfidensmått kan man ändå få ett robust system. Om en sträng får ett konfidensmått associerat till 
sig kan man avgöra om ett uttalande känts igen korrekt eller om ett ord (eller hela yttrandet) saknas i 
grammatiken. Systemet kan då hantera situationen på ett igenomtänkt sätt. Utan konfidensmått 
kommer systemet att fortsätta med felaktig information vilket leder till problem i senare skeden och 
försvårar felkorrektion (40). 

                                                       

* Grammatik-baserad taligenkänning innebär att vokabulären är begränsad, vilket gör att systemet är bra på att 
avgöra vad som sagts, även utan träning, så länge det är ett yttrande som täcks av vokabulärens domän. I ett 
dikteringssystem är vokabulären mycket större för att man ska kunna diktera all möjlig text. För att ge ett bra 
resultat kräver sådana systemt träning.  
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5.2.11 Användbara dialogsystem i telefon 
I telefonbaserade dialogsystem sker all interaktion med användaren via tal varför dialogdesign och 
responsgenerering från systemet blir mycket viktiga aspekter, precis som i Remote. Systemets svar på 
indata måste tänkas igenom både vad gäller innehåll och hur det formuleras för att vara entydigt och 
koncist (37).  

5.2.12 Utvärdering 
Utvärdering är en viktig del av systemdesign, speciellt då man använder en iterativ utvecklingsmetod. 
En analys av de viktigaste felen kan användas för direkt korrigering eller för korrigering på längre 
sikt. Olika utvärderingsmetoder kan användas och de har alla sina olika styrkor och svagheter. Att 
utvärdera de tekniska komponenterna i dialogsystem är vanligt och det finns olika mått och 
metodologier som kan användas för detta. Utvärdering av själva interaktionen med dialogsystem är 
mer komplicerad eftersom även människans perception av systemet måste tas med i analysen. För 
analys av dialogsystem krävs alltså både objektiva och subjektiva mätningar samt eventuellt externa 
observationer. Exempel på objektiva mått är: “dialog success rate”, medel/maximum/minimum antal 
vändor i dialogen, den totala väntetiden och antal repetitioner/rättningar/avbrytningar. Subjektiv 
utvärdering tar hänsyn till kvalitativa kriterier som hur lätt systemet är att använda, upplevd snabbhet 
och upplevd tillförlitlighet hos systemet. Subjektiv utvärdering sker ofta via ett frågeformulär, är 
tidskrävande och måste ske manuellt (37). 
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6 Material och metoder 
6.1 Tekniken 

6.1.1 Hårdvara 

6.1.1.1 PC 
Programutvecklingen skedde på en stationär PC. Den färdiga mjukvaran överfördes sedan till en 
bärbar PC, till vilken också den erforderliga hårdvaran kopplades.  

6.1.1.2 Bluetooth-USB-adapter  
För kommunikationen mellan mikrofon och dator krävdes att datorn utrustades med Bluetooth. 
Eftersom den bärbara datorn inte var utrustad med Bluetooth behövdes en Bluetooth-adapter. 
Bluetooth-adaptern måste stödja headset-profilen. Idag finns inte många adaptrar på marknaden som 
gör det. Valet föll på Anycoms Bluetooth USB-100 (figur 8). Anycom har även en annan adapter men 
den har högre effekt och en räckvidd på 100 m, vilket är onödig i Remote. Adaptern ansluts direkt till 
datorns USB-port och överföringshastigheten är upp till 721 kbps. Adaptern följer Bluetooth 1.1-
specifikationen. Drivrutiner finns för Windows 98SE/ME/XP/2000 (43).  

 
Figur 8. Anycom Bluetooth USB-100 (43).  

6.1.1.3 Bluetooth mikrofon 
Det ideala vore att kunna köpa en särskild mikrofon med Bluetooth, men sådana finns inte idag, utan 
man måste köpa ett helt headset. Anycom tillverkar ett Bluetooth headset HS-660 som är 
kompatibelt med deras adapter. För att få en garanterad koppling valdes därför detta headset (figur 
9). Headsetet är inte dyrare än andra liknande produkter på marknaden och om man köper ett 
headset från en annan tillverkare kan ingen garantera kompatibilitet. Priset för adapter och headset 
var 2090 kr. 

 
 

Figur 9. Anycom headset HS-660 (43). 

6.1.1.4 IRTrans 
Det finns flera olika IR-sändare som kan kopplas till datorns serieport, parallellport eller USB-port 
(44), (45). Valet stod mellan tre IR-sändare som kan kopplas till USB-porten på datorn. De kan lära 
sig signalerna från fjärrkontroller och sedan reproducera dessa och sända dem. Alla sändarna hade 
likvärdig prestanda. Två av IR-sändarna (46), (47) måste beställas från USA och uteslöts av den 
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anledningen att fraktkostnader, tull med mera är besvärligt. Den tredje IR-sändaren IRTrans (48) 
tillverkas i Tyskland och valet föll därför på denna. 

IRTrans är en IR-sändare/mottagare för PC. Den gör det möjligt att lära, ta emot och sända 
fjärrkontrollskommandon. Det går att skicka IR-kommandon mellan olika rum med hjälp av en 
seriell buss*. Man kan även använda IR-repeterare för olika rum och behöver då inte ens en dator. 
Med IRTrans kan man även styra sin dator med hjälp av en fjärrkontroll. I figur 10 visas IRTrans 
systemarkitektur.  

 

 
 

Figure 10. Arkitektur hos IRTrans-systemet (48). 

IRTrans kan fås med USB- eller seriegränssnitt. Valet blev USB eftersom det är ett litet, kompakt 
format som är på stark frammarsch som sannolikt kommer att finnas kvar under lång tid och 
dessutom kan tänkas komma att fungera även för handdatorer. Flera nyare bärbara datorer saknar 
också seriell port. Mjukvaran medföljer IRTrans men saknar garanti. Det går även att skriva egen 
mjukvara baserad på WinLIRC. Källkoden till mjukvaran är öppen.  

Ström för att driva IRTrans tas från datorns USB-port. IRTrans har 4 dioder, light emitting diode 
(LED) som ger en räckvidd på 15-20 meter. Mottagaren är anpassad för IR-bärfrekvenser på 30-45 
kHz. Det fungerar för mer än 95% av IR-systemen idag. Sändaren kan generera 15-85 kHz bärvåg. 
                                                       

* Seriell datakommunikation innebär att informationen överförs genom samma informationskanal med en bit 
efter en annan, till skillnad mot parallell datakommunikation, då flera bitar skickas samtidigt. 
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Det fungerar för alla system utom Bang & Olufsen som använder 340 kHz. Priset för IRTrans var 
127 € inklusive frakt. Det går även att köpa en byggsats och bygga ihop den själv. Priset blir då bara 
hälften, men risken är att det inte blir korrekt ihopsatt. Om man vill styra Bang & Olufsen-utrustning 
med IRTrans stiger priset med 10 €. Utseende och storlek på IRTrans presenteras i figur 11.  

 

Figur 11. IRTrans (48). 

6.1.1.5 Övrigt 
Till IRTrans medföljde inte en USB-kabel. Den inhandlas för 79 kr.  

6.1.2 Mjukvara 

6.1.2.1 USB-driver 
En driver för USB:n medföljer IRTrans.  

6.1.2.2 IRServer 
IRTrans mjukvara är uppbyggd med en klient/server-struktur. Varje kommando processas av en 
server (IRServer). Denna server måste därför vara aktiv hela tiden. När IRServer installeras från CD-
skivan skapar man samtidigt en underkatalog ”remotes” i vilken alla kommandon som lärs in från alla 
fjärrkontroller sparas i ASCII-filer. Servern startas från dos-prompten genom att skriva ”IRSERVER 
usb”.   

6.1.2.3 IRRemote 
För att lära in kommandon från olika fjärrkontroller används programmet IRRemote. Det är ett 
enkelt program där inlärningen sker genom att man först döper fjärrkontrollen (till exempel 
”PhilipsTV”) och sedan kommandot (till exempel ”Power”). Själva överföringen sker genom att 
fjärrkontrollen riktas mot mottagaren på IRTrans-dosan. Man trycker en gång på knappen och då 
lagras kommandot i den ovan nämnda ASCII-filen.  

6.1.2.4 IRClient 
För att använda IRTrans måste man ha en klient. Med på CD-skivan följer flera olika sådana. En av 
dessa heter IRTrans VB Client. Det är ett primitivt program som sköts via dos-prompten. 
Kommandon skickas med VB Client till IRTrans genom att skriva in ”IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
remote command” vid prompten och trycka på retur. 127.0.0.1 är datorns IP-adress, remote är 
namnet på den fjärrkontroll som lärts in och lagrats i en fil med hjälp av IRRemote och command är 
namnet på det kommando man vill skicka. Fördelen med denna klient är att man från Java kan styra 
det genom att använda klasserna Runtime och Process, som låter en applikation interagera med 
miljön i vilken den körs.  
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public void sendIRCommand(String call) { 
 Runtime rt = Runtime.getRuntime(); 
     try { 
  Process child = rt.exec(call); 
  child.waitFor(); 
  System.out.println("Process exit code is:" +    
  child.exitValue()); 
     } catch(IOException e) { 
  System.err.println("IOException starting process!"); 
     } catch(InterruptedException e) { 
  System.err.println("Interrupted waiting for process!"); 
     } 
} 

Med WinLIRC (49) kan man skriva egna klienter som är kompatibla med IRTrans.  

6.1.2.5 Atlas 
Atlas är ett Java-mjukvarubibliotek skapat vid TMH, som kan användas för att bygga multilinguala 
och multimodala applikationer ovanpå ett antal talteknologikomponenter. Målet med utvecklingen av 
Atlas var att programmera mycket av applikationsoberoende lågnivåfunktionalitet i Atlas och att 
skapa ett lättanvänt gränssnitt för programmeraren av talteknologi-API:n (50). Systemet är byggt i 
lager (figur 12) där Atlas finns i ett mellanlager mellan ett applikationsberoende lager och ett 
resurslager. Atlas i sig självt består också av lager med interface till talteknologikomponenterna i 
botten och dialogkomponenter i toppen. Lagerstrukturen är effektiv och flexibel och anpassad för att 
bygga demonstrationssystem i forskningsmiljöer. De tillgängliga talteknologikomponenterna i Atlas 
innefattar text-till-tal, taligenkänning och talarverifiering. Flera applikationer har utvecklats på CTT 
med hjälp av Atlas (51), (52), (40).   

 

Figur 12 Systemskiss Atlas (50) 
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Atlas kommunicerar med de flesta talteknologikomponenterna genom en applikation som kallas 
Broker. Det är ett system som sköter inter-process kommunikation och liknar en CORBA-sever. 
Servern använder TCP-protokoll för funktionsanrop samt resultat- och felmeddelanden mellan 
moduler i programmet. Den expedierar förfrågningar om talteknologitjänster mellan klienter och den 
som tillhandahåller tjänsten. Protokollet för Broker är textbaserat, vilket förenklar konstruktion av 
klienter på olika plattformar och olika programmeringsspråk. Ljud skickas dock inte som textsträngar 
utan i en egen dataström som de olika komponenterna stödjer (50). 

Två taligenkännare är kopplade till Atlas; Starlite och ACE. Starlite är äldre och skrivet i 
programspråket C. ACE är skrivet i Java och är lite snabbare. Funktionaliteten i de båda 
igenkännarna är densamma. Nyckelordsdetektion stöds inte och inte heller kontinuerligt tal. Det 
krävs att ett yttrande är relativt kort och föregås av samt följs av tystnad. Det finns inget 
konfidensmått, så allt som sägs till Atlas matchas mot något av de ord som finns med i grammatiken. 
Systemet klarar idag cirka 5000 ord i realtid. Idag stöder Atlas inte ”barge-in” eftersom det inte finns 
fullduplex ljudhantering (samtidig in- och utdata) (53). Innan ljudet når taligenkännaren behandlas det 
av en taldetektor. Taldetektorn använder en energibaserad metod i kombination med ”zero crossing 
rate” och en adaptiv tröskel för att hitta start och slut på yttranden (53).  

Den talarmodell som används i Remote är baserad på tal inspelat över telefon (SpeechDat). Modellen 
är alltså baserad på tal som är bandbegränsat (300-3400Hz) precis som talet i en Bluetooth-mikrofon. 
Det finns även en talarmodell baserad på högkvalitativt tal SpeechCon (16kHz), men denna modell 
valdes inte, då den allmänna uppfattningen är att man ska försöka matcha talarmodellen så bra som 
möjligt till det tal som kommer in då systemet sedan används. Det saknas metoder för att anpassa 
talarmodellerna till specifika användare. 

Talsyntesen i Atlas består ev en text-till-fonem-strängkomponent och en fonemsträng-till-
talkomponent. Text-till-fonem-omvandling sker med en transkriptionsmotor kallad RulSys och 
fonem-till-tal sker med MBROLA (50). 

6.2 Dialogen 

6.2.1 Grammatiken 
Remote behöver egentligen bara känna igen vissa nyckelord, inte förstå allt. För att kunna styra 
utrustningen på ett enkelt sätt måste dialogen kunna känna igen orden “TV”, “stereo”, “på” och 
“av”. Indata till Remote jämförs sedan med grammatiken som består av de ord och fraser som är 
tillåtna. När man väljer kommandoord bör man komma ihåg att korta ord är svårare att känna igen 
än långa. Det är därför ur taligenkänningssynpunkt bättre att till exempel använda det lite märkliga 
kommandot ”stereospelaren” än ”stereo”. Siffror är korta och är därför svåra att klassificera. Man 
behöver inte kunna säga flera meningar i rad eftersom det handlar om ganska enkla kommandon som 
kan uttryckas i en enda mening. Eventuellt skulle en användare kunna vilja säga flera saker samtidigt, 
till exempel ”Sätt på TV:n och dämpa belysningen”, det vill säga ge flera kommandon i en och 
samma mening. I grammatiken finns flera synonyma uttryck som leder till samma resultat. Detta 
beror på att gränssnittet ska vara intuitivt att använda och att användaren inte ska behöva minnas 
exakt vilka ord som var tillåtna. Kommandona i Remote valdes utifrån de kommandoord som 
användes i SICARE light, men utvecklades till längre kommandon för att upplevas som mer 
naturliga. En lista med alla olika kommandoorden finns i Appendix E. Nedan följer ett exempel från 
grammatiken. Exemplet visar grammatiken för standby-funktionen i programmet. 



 34

/*Standby-funktion*/ 
sluta   = S L U: T A; 
börja = B Ö4 R J A; 
lyssna  = L Y S N A; 
<standby>   = -? (sluta | börja) -? lyssna -?;   
 
Kravet på systemet var att det skulle kunna styra minst två olika apparater i lägenheten. Eftersom 
SICARE light styrde stereo och TV, bestämdes att även låta prototypen styra dessa produkter. 
Förutom att kunna sätta på och stänga av produkterna bestämdes att det även skulle vara möjligt att 
höja och sänka volymen samt att byta kanal på TV:n. Genom att lägga in dessa två möjligheter kan 
man också visa hur fjärrkontrollen kan göras intelligent genom att den minns i vilket status den 
befinner sig. Om man sagt "Sätt på TV:n" och sedan "Sätt på stereospelaren" och efter det säger 
"Höj volymen", måste fjärrkontrollen komma ihåg vilken apparat den senast aktiverade och höja 
volymen på denna (i detta fall höjs volymen på stereon, inte på TV:n).  

Eftersom Atlas saknar konfidensmått från taligenkännaren, matchas allt ljud som spelas in till ett 
kommando i grammatiken. Det ger stora problem eftersom andetag, ljud i bakgrunden och vanlig 
konversation tolkas som kommandon och gör att fjärrkontrollen skickar signaler när man inte vill det 
(eftersom taligenkännaren är kontinuerlig). Detta löstes genom att lägga in en mängd nonsensord i 
grammatiken. Det är ord som inte har med kommandona till fjärrkontrollen att göra. När 
bakgrundsljud, som inte är kommandon, spelas in och skickas till taligenkännaren, är sannolikheten 
att de tolkas som ett av de tillåtna kommandoorden mindre, ju fler nonsensord som finns i 
grammatiken. Den igenkända ordföljden jämförs sedan med de giltiga kommandona och ingen IR-
signal skickas om nonsensord känts igen. Självklart minskar även sannolikheten att matcha ett giltigt 
yttrande till rätt ord i grammatiken, men inte i samma utsträckning. Anledningen till att använda 
nonsensord är att man antagligen hellre upprepar ett kommando två gånger än att tvingas rätta till fel 
som uppstår på grund av att taligenkännaren tolkar bakgrundsljud som giltiga kommandon.  

Atlas saknar funktionalitet för att lyssna kontinuerligt efter indata. Det löstes genom att använda 
funktionen askSimple(String text, int recordTime, Listenerprofile 
listener, String filename, int processTime), som skickar en fråga till 
taligenkänningskomponenten i Atlas och returnerar det igenkända resultatet. Metoden askSimple 
tar alltså flera argument. Det första argumentet text definierar den fråga som ställs av metoden. I 
Remote sattes denna text till null eftersom fjärrkontrollen inte ska ställa frågor hela tiden. Nästa 
argument recordTime är den maximala tiden för inspelning i millisekunder. recordTime sattes till 
60000 millisekunder (ms) det vill säga en minut. Metodanropet lades i en slinga. På så sätt ställdes 
frågan om (med texten null) en gång per minut. Risken finns med detta upplägg att användaren börjar 
prata 59 sekunder in i slingan och att kommandot då blir avbrutet när frågan som ställts upprepas. 
Det halva kommandot blir då inte rätt tolkat. Användaren blir då tvungen att upprepa sig. 
Förhoppningsvis matchas det halva kommandot som når taligenkännaren till något nonsensord i 
grammatiken, inte till ett giltigt kommando.  
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while(true){  
 try { 
  if(firstTime){    
   recognizedText = getSA().askSimple("Je ett   
   kommando.", loopTimeDuration, lp, null,    
   processTime).getText(); 
   firstTime = false; 
  } else { 
   recognizedText = getSA().askSimple(null,    
   loopTimeDuration, lp, null, processTime ).getText(); 
  }  
 } catch( UtteranceTimeoutException e ) { 
  getSIO().say("Det har blivit ett tajmaut fel."); 
 } catch(Exception e) { 
  System.exit(0); 
} 

De tre sista argumenten i askSimple är listeners som är en lyssnarprofil (beskrivs nedan), 
filename som är namnet på den fil där inspelat ljud sparas (i detta fall null, det vill säga inget ljud 
lagras) och processTime som sattes till 0.   

Lyssnarprofilen är ett objekt som ska processa ett yttrande.  

ListenerProfile lp = new ListenerProfile( "REMOTE", 
                     new SpeechDetectorProperties( startMargin,   
      endMargin, maxPause, minUttLength,    
      loopTimeDuration) );   

ListenerProfile har argumenten name och properties som definierar 
taldetektoregenskaperna för profilen. I SpeechDetectorProperties kan man definiera 
applikationsberoende taldetektoregenskaper. I Remote sattes argumentet startMargin, som anger 
hur mycket av indata före det detekterade yttrandet som ska inkluderas i ljudet som skickas till 
taligenkännaren, till 30. Argumentet endMargin, som anger hur mycket av indata efter det 
detekterade uttalandet som ska inkluderas i ljudet som skickas till taligenkännaren, sattes till 0. 
Argumentet maxPause, som anger hur långa pauser som kan finnas inom ett yttrande, sattes till 200 
ms. Argumentet minUttLength, som anger hur långa yttranden man kan förvänta sig, sattes till 
800 ms och startTimeout, som anger den maximala tiden man ska vänta på att ett yttrande 
börjar, sattes till 60000 ms. Detektionsprocessen avbryts om ingen konfirmerad yttrandebörjan hittats 
inom denna tid. Yttranden som är kortare än 800 ms behandlas inte. Detta gör att korta kommandon 
inte kommer att detekteras. Kommandon med pauser längre än 200 ms kommer att delas upp och 
bara första halvan av kommandot når taligenkännaren. Startvärdena på argumenten valdes efter att ha 
studerat andra arbeten utförda med Atlas (52), (54). 

Hela programkoden till Remote finns bifogad i Appendix F. Programmet har namnet Remote.java. 

6.2.2 Soptunnegrammatik 
Problemet med att taligenkännare saknar konfidensmått och därför måste matcha alla yttranden till 
det som finns i grammatiken är inte unikt för ACE. Lösningen på problemet, att lägga in nonsens-
ord i grammatiken för att minska risken att ett yttrande felaktigt klassas som ett giltigt yttrande, kallas 
ibland ”filler model”, ”garbage model” eller på svenska soptunnegrammatik. En soptunnegrammatik 
kan innehålla hela ord (som i min lösning), fonem, pseudo-ord, stavelser eller morfem (55). De olika 
modellerna skiljer sig åt vad gäller snabbhet i sökning och korrekta resultat. Ju större 
soptunnegrammatik, desto större sannolikhet är det att "out-of-vocabulary"-ord (ord som inte hör till 
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den riktiga grammatiken) filtreras bort, men desto mindre sannolikhet är det att kommandona blir 
rätt igenkända. Det borde således gå att finna en optimal soptunnegrammatik för en viss storlek på 
grammatiken. I Remotes soptunnegrammatik används cirka 200 fonetiskt rika ord av olika längd. 
Från början användes även siffror och bokstaveringsalfabetet, men en stor andel av alla kommandon 
omvandlades då till strängar av siffror. Därför togs siffrorna bort. Grammatiken i sin helhet finns 
bifogad i Appendix G.  

6.3 Test av kvalitet på taligenkänning hos SICARE light 
I SmartLab är SICARE light programmerad att styra TV och radio med kommandoorden listade i 
tabell 1. 

Tabell 1. Tillåtna kommandon i SICARE light. 

Enhet Funktion Kommando 

TV På/av funktion: På/Stäng av 

 Välj kanal: 0, 1, 2, …, 9 eller Framåt/Bakåt 

 Volym: Högre/Tystare 

 Mute: Dämpa 

 AV indata: AV indata 

Radio På/av funktion: På/Stäng av 

 Välj kanal: 0, 1, 2, …, 9  

 Volym: Högre/Tystare 

 

Man kan även försätta SICARE light i viloläge för att den inte ska höra några andra kommandon än 
”vakna”-kommandot. Det kan vara praktiskt då användaren ser på TV och vill diskutera programmet 
utan att riskera att SICARE light får för sig att hon ger kommandon. Denna standby-funktionalitet 
styrs av kommandona ”Sov” och ”Vakna upp”.  

6.3.1 Genomförande 
Jag testade att adaptera fjärrkontrollen efter min röst. Det gick till så att fjärrkontrollen läste upp ett 
kommando och jag upprepade. Vissa ord fick upprepas flera gånger. Inlärningsproceduren skedde två 
gånger i följd. Efter inlärningen testades hur bra fjärrkontrollen var på att känna igen kommandon. 
Jag läste upp varje kommando tre gånger i rad och registrerade hur många gånger SICARE light 
kände igen kommandot. Hela testet genomfördes två gånger. Avståndet från munnen till SICARE 
light var maximalt 40 cm och jag talade med stark stämma. Lägre stämma ledde bara till att SICARE 
light inte registrerade något alls. Testet genomförde i SmartLab med dörren stängd och inga andra 
personer närvarande. Inga apparater som avgav ljud var igång under försöket. 
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6.4 Utvärdering av Remote 

6.4.1 Test av kvalitet på taligenkänning hos Remote 
De giltiga kommandona i Atlas (se Appendix E) testades precis som i SICARE light genom att 
kommandona lästes upp tre gånger efter varandra. Testet genomfördes två gånger efter varandra och 
antalet korrekt tolkade ord samt förväxlingar med soptunnegrammatik eller andra giltiga kommandon 
noterades. Testet genomfördes med Bluetooth-mikrofon på den bärbara datorn, i ett tyst rum. 
Datorns Bluetooth-adapter och Bluetooth-mikrofonen befann sig mindre än en meter frän varandra. 

6.4.2 Test av kvalitet på taligenkänningen hos Remote utan soptunnegrammatik 
För att kontrollera hur bra taligenkänningen var utan soptunnegrammatiken genomfördes samma test 
som ovan, men utan soptunnegrammatik. Alla kommandon som gavs matchades då till ord i 
grammatiken. 

6.5 Test av signalkvalitet 
För att kontrollera kvaliteten på ljudsignalen sparades meningen ”Sätt på TV” under en körning av 
programmet. Ett spektrogram skapades i programmet Wavesurfer (56). Kvaliteten på signalen då 
Bluetooth-headsetet och ett vanligt headset (Sennheiser, frekvensomfång 40-12500 Hz), kopplat till 
datorns ljudkort, jämfördes.  
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7 Resultat 
7.1 Resultat av test av kvalitet på taligenkänningen i 

SICARE light 
Resultatet från testet av kvaliteten på taligenkänningen i SICARE light presenteras i tabell E1 i 
Appendix E, samt sammanfattat i tabell 2. Av tabellen kan man se att SICARE light känner igen cirka 
2/3 av de kommandon som ges av den person som tränat fjärrkontrollen. Antalet förväxlade 
kommandon ligger på cirka 5 %, medan fjärrkontrollen i 30 % av fallen inte reagerar alls på 
kommandot som ges av användaren. Den låga andelen förväxlade kommandon är positivt eftersom 
användaren slipper rätta till misstag. Den höga andelen kommandon som helt negligeras är dock 
frustrerande för användaren som måste upprepa sig.  

7.2 Resultat av test av kvalitet på taligenkänningen hos 
Remote med soptunnegrammatik 

Resultatet från testet av kvaliteten på taligenkänningen i Remote presenteras i tabell E2 i Appendix E, 
samt sammanfattat i tabell 2. Resultatet visar att taligenkänningen är mycket sämre för Remote än för 
SICARE light. Remote känner igen i snitt 47% av orden, medan SICARE light kände igen 65%. 
Andelen förväxlade kommandon är dock lägre för Remote, vilket är bra eftersom man inte vill att 
fjärrkontrollen skickar iväg felaktiga signaler. Den stora skillnaden mellan de två fjärrkontrollerna är 
att Remote har en soptunnegrammatik. En stor del av alla kommandon matchas till denna soptunna 
(21%).  

Det är tydligt att taligenkännaren har svårt för vissa ljud. Kommandot ”höj” är till exempel mycket 
svårt att detektera, antagligen på det låga energiinnehållet i bokstaven ”h” vilket gör att taldetektorn 
klipper bort detta ljud så att det inte ens når taligenkännaren. Parametern startMargin sattes till 30 
ms för att kompensera för detta, men det har inte förbättrat taligenkänningen på ett entydigt sätt. 
Man märker också att korta ord kommandon är svårare att känna igen än längre.  

7.3 Resultat av test av kvalitet på taligenkänningen hos 
Remote utan soptunnegrammatik 

Resultatet från testet av kvaliteten på taligenkänningen i Remote utan soptunnegrammatik 
presenteras i tabell E3 i Appendix E, samt sammanfattat i tabell 2. Resultatet av detta test visade att 
de korrekt igenkända orden var lika hög som för Remote med soptunnegrammatik. Andelen 
förväxlade ord steg något, men var i alla fall utom ett en förväxling mellan orden ”cd” och ”tv”. Av 
detta vill jag dra slutsatsen att användandet av soptunnegrammatik inte försämrar systemets förmåga 
att känna igen kommandon. Soptunnan har dock egenskapen att den låter användaren prata om 
andra saker utan att den konversationen matchas till kommandon, samt tar hand om vissa 
förväxlingar av kommandon. Hela 51% av yttrandena matchas inte till något kommando, vilket 
innebär att över hälften av yttrandena inte passerar taldetektorn. En förändring av parametrarna 
maxPause och minUttLength i SpeechDetectorProperties kan förändra andelen ord som 
passerar taldetektorn. 
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Tabell 2. Resultat av test av kvalitet på taligenkänning. 

 Korrekt 
igenkänning 

av kommando 

Förväxling med 
annat giltigt 
kommando 

Förväxling med ord i 
soptunnegrammatiken 

Detekterade 
inte talet 

SICARE ligth 65% 4% - 31% 

Remote med 
soptunnegrammatik 

47% 2% 21% 30% 

Remote utan 
soptunnegrammatik 

42% 7% - 51% 

 

För att låta användaren prata med andra utan att konversationen matchas till kommandon eller 
soptunnegrammatiken infördes den funktionalitet som SICARE light har med ett standby-läge där 
fjärrkontrollen enbart reagerar på ett enda kommando för att väcka den ur standby. På så sätt kan 
användaren sätta på ett TV-program, be fjärrkontrollen somna in och sedan diskutera filmen i två 
timmar med familjen utan att fjärrkontrollen reagerar. När man sedan vill stänga av TV:n säger man 
åt den att vakna och ger sedan sitt kommando. Tyvärr fungerade detta inte så bra eftersom jag inte en 
enda gång lyckades få fjärrkontrollen att reagera på kommandot ”Börja lyssna” efter det att jag försatt 
den i standby-läge genom att säga ”Sluta lyssna”.  

7.4 Resultat av test av signalkvalitet 
Spektrogram från de två signalerna från Bluetooth-headset och vanlig mikrofon presenteras i figur 13 
och 14. En jämförelse av signalerna visar att den högkvalitativa inspelningen innehåller mer detaljerad 
information i frekvensbandet över 2000 Hz, men att skillnaden inte är särskilt stor. 

 

Figur 13. Inspelning av meningen ”Sätt på TV” med högkvalitativ mikrofon 
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. 

 

Figur 14. Inspelning av meningen ”Sätt på TV” med Bluetooth-mikrofon. 

7.5 Sammanfattning av resultat 
Nedan följer en återkoppling till målformuleringen i början av uppsatsen och under vart och ett av 
delmålen kommenteras vad som framkommit under arbetet. 

7.5.1 …vara mer träffsäkert och enklare att styra 
För att skapa ett mer träffsäkert system användes en mer sofistikerad form för taligenkänning (ACE) 
än den mönsterigenkänning som används i SICARE light. Tyvärr visade sig att taldetektorn i Atlas 
klippte bort många svaga ljud, som därför aldrig nådde taligenkännaren. Andelen korrekt igenkända 
ord blev därför lägre i Remote än i SICARE light. Dock har det nya systemet flera nya, fördelaktiga 
egenskaper. Soptunnegrammatik gör det möjligt för användaren att tala med någon medan 
fjärrkontrollen fortfarande är på, utan att orden tolkas som kommandon. Det nya systemet är också 
enklare att styra i den meningen att det har en något naturligare dialog. Man behöver inte längre säga 
var ord för sig och man kan använda synonymer för vissa kommandon. ”Slå på TV:n” går lika bra 
som ”Sätt på TV”. ”Höj volymen på TV:n” går lika bra som ”Högre volym på TV”. Det nya 
systemet har också en möjlighet att i realtid känna igen 5000 ord jämfört med vokabulären på cirka 
30 ord i SICARE light. Det nya systemet har även potential att byggas ut till en ännu mer naturlig och 
komplex dialog alltefter målgruppens önskemål. Det finns möjlighet att i framtiden utveckla en 
mycket avancerad dialog, speciellt om ett konfidensmått skulle introduceras. 

7.5.2 …klara normal samtalston och vara konsekvent 
Eftersom Bluetooth-mikrofonen bärs av användaren är den hela tiden placerad nära dennes mun och 
kommandon kan därför ges i normal samtalston. Detta är en klar förbättring gentemot SICARE light 
som måste hållas på ett visst avstånd från talarens mun och kräver att användaren har en stark 
stämma. Då radiovågor kan passera genom väggarna i en vanlig lägenhet kan man styra saker på 
samma sätt överallt i lägenheten. Användningen av IR gör dock att IR-strålningen är begränsad till ett 
rum. För att styra saker i ett annat rum måste man bära med sig datorn. Det är på grund av detta en 
handdator skulle vara bättre. Den är lättare att flytta. En mobiltelefon skulle vara ännu bättre 
eftersom de flesta människor har den med sig överallt. Man kan dock slippa problem med att flytta 
på datorn om man köper IR-repeterare (57), (48). En utbyggnad med IR-repeaters börjar dock likna 
ett fast, permanent system som är svårt att ta med sig och därför inte uppfyller mina egna önskningar 
om ett flexibelt system som fungerar som ett personligt nätverk man kan ta med sig. 

7.5.3 …fungera på stor del av utrustningen 
För att kunna styra så stor del av utrustningen i SmartLab som möjligt valdes IR för överföring av 
kontrollinformation mellan styrenhet och utrustning i lägenheten. Den färdiga produkten testades i 
SmartLab genom att de olika kommandona testades. Att styra TV och stereo gick bra. Annan IR-
styrd utrustning i lägenheten (gardiner och lampor) använder annorlunda format på IR-koderna, 
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vilket ledde till att de inte reagerade på signalen från IRTrans, trots att det var möjligt för IRTrans att 
lära sig fjärrkontrollernas signaler. 

7.5.4 …bygga på existerande teknik 
Ett mål för utvecklingen av Remote var att det skulle bygga på kommersiellt tillgängliga produkter. I 
samband med detta val bestämdes att Atlas skulle användas som utvecklingsverktyg. I och med detta 
frångicks målet med att använda kommersiellt tillgängliga produkter. Till Atlas kan redan idag 
kommersiella talsyntesprogram kopplas via en talsyntesbrygga utvecklad av en examensarbetare vid 
CTT våren 2003 (58). I framtiden kan det bli möjligt att även använda kommersiella taligenkännare 
tillsammans med Atlas. De identifierade önskemålen om konfidensmått, barge-in och kontinuerligt 
lyssnande kan då uppfyllas (se 9.2). 

7.5.5 … inte vara för dyrt 
Utrustningen har kostat totalt 2169 kr och 127 €. Utöver detta behövdes en bärbar dator. Priset är 
rimligt och långt under taket i budgeten. 
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8 Diskussion och slutsatser 
I början av arbetet var målsättningen att bygga ett system som uppfyllde många av kraven för 
användbarhet och därför utfördes en heuristisk utvärdering av SICARE light. Planen var att använda 
denna information för att ta fram ett användarvänligt gränssnitt med en väl fungerande dialog. Efter 
en tids arbete stod det klart att en iterativ process med användartester för förbättring av gränssnittet 
inte skulle hinnas med. Dessutom framkom att det inte fanns möjlighet att bygga ett 
”användarvänligt” system med hjälp av Atlas, eftersom flera av de komponenter som identifierats 
som avgörande för användbarhet saknades. Hit räknars konfidensmått, barge-in och kontinuerligt 
lyssnande. Att bygga en fungerande prototyp blev det nya målet med arbetet, men resultatet från den 
heuristiska utvärderingen samt från litteraturstudierna inom ämnet användarvänliga dialogsystem 
inkluderades ändå i arbetet. 

Den heuristiska utvärderingen av SICARE light skedde utan att anpassa gränssnittet till var och en av 
användarna. Detta gav en mycket bristfällig taligenkänning. I efterhand insåg jag att det kanske hade 
varit bättre att anpassa fjärrkontrollen till var och en av utvärderarna. Eftersom det inte var möjligt 
att göra om utvärderingen, genomfördes i stället test av kvaliteten på taligenkänningen för att kunna 
jämföra denna med kvaliteten på Remote. 

I Remote saknas möjlighet att välja om man vill ha återkoppling eller ej. En sådan funktionalitet 
skulle dock vara lätt att skriva in i programmet. I Remote kommer återkopplingen idag i den 
hörsnäcka som finns på Anycom headsetet, något som delar av målgruppen inte uppskattar. Om en 
högtalare kopplas till datorn kan detta ändras. 

Remote visar på en del fördelar med ett mer avancerat dialogsystem än det befintliga. Om 
talteknologikomponenterna i Atlas utvecklas mer kommer dialogen att kunna bli ännu mer naturlig. 
Man skulle till exempel kunna säga sker som ”Nu vill jag se på TV” och ”Jag hör inte vad de säger” 
och systemet förstår att TV:n ska sättas på och volymen höjas. Om detta är vad användarna i 
målgruppen vill är idag inte undersökt. Därför måste målgruppen involveras så att resurser inte slösas 
på att utveckla något som ingen vill använda. Nästa steg för HI, om de vill fortsätta jobba med 
Remote, är därför att inkludera användare i arbetet för att se vilka problem de hittar hos SICARE 
light och Remote och undersöka på vilket sätt de skulle vilja interagera med ett röststyrt system för 
omgivningskontroll. Hela denna rapport bygger på information från HI om att SICARE light inte är 
användarvänligt och att ett nytt röststyrt gränssnitt behövs. Målgruppens åsikter har alltså inte 
inhämtats och eventuellt vill majoriteten i målgruppen lösa problemen med SICARE light på ett 
annat sätt en med ett nytt röststyrt gränssnitt. Enligt utredningen ”Bättre sjukvård för alla” (10) har 
delar av min målgrupp psykologiska barriärer mot att prata med teknisk utrustning.  

Det går att förbättra gränssnittet också genom att arbeta med tekniken. En adaptering av 
talarmodellen till både användare och mikrofon skulle förbättra taligenkänningen. Om ett 
konfidensmått utvecklas kan också dialogen utvecklas och bli mer naturlig och flexibel. 
Taligenkänningen i Remote skulle också kunna förbättras genom att man arbetar med 
soptunnegrammatiken och optimerar den genom att välja bra ord, ta bort de ord som ofta förväxlas 
med kommandon och optimera storleken på soptunnan. Man kan även arbetar med att byta ut de 
kommandon som inte känns igen av taligenkännaren. Då blir dock naturligheten i dialogen lidande. 
Att tvinga målgruppen att använda speciella kommandon som taligenkännaren är bra på att tolka är 
inte en användarvänlig metod. Den viktigaste tekniska aspekten är dock en förbättring av 
taldetektorn. Om taligenkännaren får bra material från taldetektorn kommer igenkänningen att 
förbättras. Problem med att taldetektorn är kopplad till Atlas har redan tidigare identifierats av 
examensarbetare vid CTT (52). Ett sätt att eventuellt förbättra taldetektionen är genom att låta 
användaren trycka på en knapp då hon pratar med Remote. En sådan lösning är dock inte lämplig för 
stora delar av målgruppen som har problem med att trycka på knappar. Problemen med att korta 
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kommandon inte känns igen kan eventuellt åtgärdas genom att minska parametern minUttLength. 
Problemet är då att flera korta bakgrundsljud kommer att skickas till taldetektorn och eventuelt tolkas 
som tal. Förändringar av parametrarna startMargin och endMargin kan också förbättra 
taligenkänningen. Om mer av talsignalen skicka till taligenkännaren är sannolikheten att svaga ljud 
som annars klipps bort faktiskt når taligenkännaren. En höjning av parametern maxPause kan också 
ge bättre resultat, eftersom det kan hända att man gör längre pauser än 200 ms mellan orden i de 
längre kommandona.   

CTT har flera olika talarmodeller baserade på tal från högkvalitativa ljudinspelningar, telefontal och 
mobiltelefontal. Vilken talarmodell som är optimal för Remote har inte utvärderats. Ett test av de 
olika talarmodellerna skulle eventuellt kunna förbättra prestanda i Remote. 

Kvalitet på taligenkänning testades för SICARE light och för Remote i ett tyst rum. Den kan alltså bli 
sämre då användaren verkligen tittar på TV och lyssnar på musik. Även andra personer i 
omgivningen kan försämra taligenkänningen. Ljuden i bakgrunden gör att taldetektorn har svårt att 
hitta start och slut på yttranden. Taligenkänningen blir bättre då användaren vet hur hon ska prata. 
Jag är efter detta arbete expertanvändare och man kan förvänta sig att taligenkänningen blir sämre då 
man låter en nybörjare använda Remote. 

En bättre mikrofon och större bandbredd i överföringen till styrenheten skulle antagligen förbättra 
taligenkänningen. Det är dock inte möjligt idag om Bluetooth används. Jämförelse av talsignalen från 
Bluetooth-headsetet och en mikrofon med ett frekvensomfång på 40-12500 Hz kopplad direkt till 
ljudkortet på datorn visade också att skillnanden mellan signalerna inte var så stor. Det dåliga 
resultatet på taligenkänningen kan alltså inte i sin helhet förklaras med den begränsade bandbredden 
eller en brusig signal. 

För att kunna användas av personer med talstörningar krävs att taligenkänningen är talarberoende. 
En sådan adaptering till talarens röst har inte skett, men är möjlig att genomföra. En adaptering av 
den befintliga talarmodellen till den mikrofon som används skulle också kunna förbättra prestanda 
hos Remote. 

Att få igång Remote innebär i dagsläget att datorn måste slås på, headsetet måste aktiveras, Atlas 
Broker måste sättas igång och de olika talteknologikomponenterna som används ska startas i tur och 
ordning. Sedan kan Remote köras igång. Allt detta är ganska komplicerat och kräver att användaren 
är van vid att arbeta med datorer. Atlas är inte en kommersiell produkt och det finns en hel del 
instabilitet i mjukvaran, vilket leder till att programmet då och då havererar. Det nya gränssnittet 
Remote är idag inte mer användarvänligt än SICARE light. Gränssnittet är såldes inte lämpligt för 
normala användare idag, utan är att betrakta som en prototyp för demonstrationer av hur talteknologi 
kan användas för omgivningskontroll i ett intelligent boende. För att få ett stabilt program måste 
kommersiella produkter användas. Det innebär större kostnader och problem då olika 
talteknologikomponenter ska koordineras. Eftersom Remote är en prototyp som kan förändras och 
förbättras, har ingen tid lagts ner på att skapa en lättläst och instruktiv bruksanvisning. 

Idag styrs de flesta trådlösa hushållsartiklar med IR. Att bygga ett system som genomgående 
använder en annan teknik, till exempel Bluetooth är idagsläget inte rimligt. Inga sådana 
hushållsartiklar finns idag på marknaden. Anledningen till att EIB-bussen i SmartLab inte användes 
är att användaren då binds till den plats där buss-systemet finns. Det personliga nätverket ska med 
denna lösning kunna flytta dit användaren flyttar. 

Det första förslaget på lösning innebar att Hjälpmedelsinstitutets PocketPC skulle användas som 
styrenhet. I PocketPC:n finns en “Universal Remote” som verkade lämplig att använda och dessutom 
finns både taligenkänning, Pocketbabear, och talsyntes, PocketBabil, för handdatorer att köpa från 
Babel-Infovox. Vid samtal med Babel-Infovox visade det sig att de starkt rekommenderade att en PC 
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användes i stället (59). Taligenkänningen på en PocketPC blir nämligen inte tillrcäklig och 
vokabulären begränsad. På en PC kan ett mer flexibelt och talarberoende system med bättre 
prestanda byggas. Närmare granskning visade att den universella fjärrkontrollen i PocketPC:n bara 
hade ett grafiskt användargränssnitt. Eftersom det är en kommersiell produkt är källkoden inte 
tillgänglig. Att matcha ord från taligenkännaren till grafiken i ett gränssnitt till vilket man inte har 
källkod är ett problem som verkade svårt att lösa på den utsatta tiden. Alla de ovan angivna 
faktorerna tillsammans med det faktum att CTT har tagit fram ett bra utvecklingsverktyg, kallat Atlas, 
för den här typen av projekt, ledde till att Atlas valdes för utveckling av mitt system. Valet av Atlas 
innebar samtidigt att PocketPC-lösningen bort.  

Visionen är fortfarande att få systemet att fungera på en handdator eller mobiltelefon i framtiden. 
Fördelen med en PocketPC är att den är enkel att flytta och dessutom är den billigare än en vanlig 
PC. Handdatorer är också viktiga komponenter i personliga nätverk. Ännu bättre vore om en 
mobiltelefon kunde användas. Nästan alla svenskar har idag mobiltelefoner och de används till fler 
och fler uppgifter. Det handlar idag inte bara om att ringa med mobiltelefonen. Den används som 
kamera, kalender, väckarklocka och så vidare. Detta kräver dock mer minne, snabba processorer och 
möjlighet att förstärka IR-sändaren på mobilen. IR-sändaren i Ericssons telefoner har en optimal 
räckvidd på 10-15 cm men kan under gynnsamma förhållanden räcka något längre. Det gör alltså att 
mobiltelefonerna idag inte kan användas som fjärrkontroller med IR-teknik. Om mobiltelefonen ska 
användas måste utrustningen styras direkt via Bluetooth-teknik. Det går idag att köpa extra minne till 
mobiltelefoner och handdatorer, men åtkomsten av dessa extra minnen tar enligt Babel-Infovox för 
lång tid för att ge en bra realtidsapplikation (59). Att flytta över Remote till en PocketPC är i 
dagsläget inte möjligt, eftersom de erforderliga filerna är alltför stora. Remote får ses som en prototyp 
inför konstruktion av en PocketPC-lösning.   
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9 Framtid 
Utvecklingen av Bluetoothtekniken går idag snabbt framåt. Högre överföringshastighet och bättre 
ljudkvalitet är två förbättringar som är att vänta i den nya Bluetooth-specifikationen. Framstegen kan 
sannolikt förbättra prestanda för Remote. 

9.1 Utvidgande av Remote 
I framtiden kan det vara intressant att utvidga Remote så att flera IR-styrda produkter i SmartLab kan 
styras. För att göra en sådan utvidgning av Remote måste de nya kommandoorden och 
sammansaättningarna av ord som ska användas läggas in i den grammatik som används av 
Remote.java. Man måste även i Remote.java lägga till de IR-koder som ska skickas när de godkända 
kommandoorden känns igen av programmet. Idag används ett relativt begränsat antal giltiga 
kommandoord i Remote.java och kodningen av denna igenkänning har skett med if- och else-satser. 
Ju fler produkter och kommandon som läggs in, desto flera satser. För att antalet satser inte ska växa 
alltför mycket kan man vid en utvidgning av programmet använda sig av ett lämpligt designmönster.  

9.2 Trådlös stereo med Bluetooth-teknik 
Överföring av digitalt ljud med CD-kvalitet är idag inte möjlig med Bluetooth på grund av 
begränsningar i Bluetooth-standarden. Ljudet måste därför komprimeras innan det sänds. I ett 
examensarbete av Suhanya Gunarajah vid universitetet i Queensland (60) beskrivs hur ljud med CD 
kvalitet samplas och komprimeras till en signal med en bithastighet på 128 kbps vilket kan sändas via 
Bluetooth. Projektet baseras delvis på en ny Bluetooth-profil under utveckling – Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP). Överföringen sker i detta fall inte med SCO som i ett telefonsamtal 
utan med ACL. A2DP är ett protokoll för att ”streama”* högkvalitativt ljud från en ljudkälla (till 
exempel en bärbar stereo) till ett par högtalare eller hörlurar. I framtiden skulle ljudkällan eventuellt 
kunna vara en mikrofon och mottagaren av ljudet en dator med taligenkänning. Kravet är dock att 
ljudet kan komprimeras vid mikrofon-sidan (förslagsvis till MP3-format) innan det skicka till 
mottagaren och där måste ljudet också dekomprimeras. Mottagningen är inte så komplicerad 
eftersom det kan ske i mjukvara på en dator, men på mikrofon-sidan innebär komprimering att mer 
hårdvara krävs i Bluetooth-modulen som användaren bär med sig. A2DP kommer att ingå i den nya 
Bluetooth-specifikationen. 

9.3 Atlas talsyntesbrygga med (J)SAPI-stöd 
Stefan Lundgren skrev våren 2003 ett examensarbete (58) vid CTT där han integrerade Babel-
Infovox talsyntes BrightSpeech i Atlas. BrightSpeech är skrivet i C++ och Atlas är skrivet i Java. 
Resultatet av arbetet blev en mjukvarubrygga som gav Atlas tillgång till Suns Java-standard för tal i 
mjukvara, Java Speech API (JSAPI). Det betyder att det går att använda alla Microsofts Speech API 
(SAPI) talsynteser från JSAPI-gränssnittet.  

Arbetet är intressant eftersom det har öppnat nya möjligheter för utveckling med Atlas. En sådan 
möjlighet är att JSAPI kan erbjuda ”barge-in”. Idag fungerar inte ”barge-in” i Atlas eftersom Atlas 
inte har en gemensam ljudkö som kan raderas och heller inte har stöd för fullduplex ljudhantering.  
Den viktigaste nya möjligheten i kontexten av detta examensarbete är dock möjligheten att lägga till 
en taligenkännare med stöd för SAPI. Det skulle då bli möjligt att använda ett program som stöder 

                                                       

* Att streama ljud innebär att det skickas så att mottagaren kan lyssna på det samtidigt som det laddas ner. 
Ljudet skickas alltså bit för bit och upplevs av mottagaren som om det kommer i en jämn ström precis som på 
radio. Störningar av nedladdningen av ljudet kan dock ge avbrott i ljudströmmen. 
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nyckelordsdetektion och kan ligga och lyssna på dialogen kontinuerligt. Det möjliggör en mer naturlig 
dialog och ett mer användarvänligt gränssnitt.  
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Appendix A – SmartLab 
Det röststyrda styrsystem som utvecklas inom ramen för detta examensarbete ska fungera i 
Hjälpmedelsinstitutets demonstrationslägenhet SmartLab. En beskrivning av vilken teknik som idag 
finns i SmartLab är därför intressant. 

Tekniken i SmartLab 
I SmartLab finns funktioner som ingår i s k smarta hus eller intelligenta hem. Basutrustningen i 
SmartLab är ett standardiserat bussystem. 

Buss-system 
I en vanlig elektrisk installation är en sensor* kopplad direkt till en eller flera aktuatorer†. Ett sådant 
system saknar intelligens. Det är även dyrt att dra kablar mellan alla sensorer och aktuatorer och 
kabeldragningen är permanent. I ett ”field-bus-system” ges alla initiatorer och mottagare intelligens i 
form av mikroprocessorer. En sådan buss kan implementeras på det befintliga elsystemet eller så kan 
alla enheter kopplas till ett särskilt medium som bara används för buss-systemet. Någon diskret 
koppling i form av en ledning mellan initiatorn och mottagaren finns inte i ett buss-system, utan 
kopplingen implementeras i mjukvara när systemet installeras. Intelligensen i systemet öppnar många 
möjligheter. Exempelvis kan ljus och värme ställas in så att de sätts på och stängs av vid specifika 
tidpunkter, ljusförhållanden eller temperaturer. Systemet kan enkelt byggas ut. Från en och samma 
plats kan alla enheters funktion kontrolleras och hela systemet konfigureras när som helst (61). En 
principskiss över ett buss-system finns i figur A1. 

 

Figur A1.Principskiss över buss-system (62).  

I field-bus-system kommunicerar enheterna med varandra digitalt över ett transmissionsmedium. 
Tidigare har de flesta buss-system varit baserade på partvinnande ledningar och därför inneburit stora 
ingrepp i en lägenhet då nya ledningar ska dras överallt. Dagens möjligheter att utnyttjade befintliga 
                                                       

* T ex en switch, en ljussensor eller en termometer som kan initiera kommandon  
† En mottagare, t ex en lampa, en persienn eller ett värmesystem 
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elledningarna, infrarött ljus eller radio gör att buss-systemen blir mer flexibla och enklare att 
installera. Konfigurering av systemet sker på olika sätt beroende på systemets komplexitet. Enkla 
system konfigureras i hårdvaran genom att switchar sätts på speciella adresser. Det finns även system 
som har en mjukvarukonfigurering via PC och ett grafiskt gränssnitt (61).  

EIB-bussen i SmartLab 

I SmartLab används buss-systemet European Installation Bus (EIB), en standard som grundades 
1990 (63). EIB består i SmartLab av partvinnade trådar som kopplar ihop alla sensorer och 
aktuatorer. Sensorerna kan skicka information om status eller förhållanden hos systemelement eller 
miljöförhållanden via bussen till aktuatorerna. Informationen kan bestå av binär information (på/av) 
eller av mätningar (temperatur, tid, ljusförhållanden). Aktuatorerna tar emot informationen från 
sensorerna och utför handlingar baserat på hur de är programmerade att reagera. Konfigurering av 
systemet sker med hjälp av EIB Tool Software och en vanlig PC. Till EIB-bussen är funktioner som 
öppning och stängning av fönster och dörrar, tändning och släckning av belysningen och 
manövrering av persienner kopplade. Allting kan styras från EIB-väggströmbrytare och från 
fjärrkontroller. Strömbrytare finns i alla rum och är anslutna till styrsystemet. Varje strömbrytare har 
en övre rad med fyra knappar för att välja olika funktioner, samt en större till/från-knapp för att 
bekräfta vald funktion. Samma funktioner kan också styras via en fjärrkontroll. IR-öga finns i varje 
rum och fungerar som mottagare för fjärrkontrollens signaler (64).  

Teknik ej kopplad till bussen 
I SmartLab finns även tekniska hjälpmedel som inte är kopplade till EIB-bussen. Exempelvis styrs 
vissa vägglampor med hjälp av fjärrkontroll genom att en mellanpropp med IR-mottagare sticks in i 
vägguttaget. Installationen är inte permanent och kan därför flyttas runt eller tas med om användaren 
byter bostad. Det finns även bland många andra lösningar en självgående dammsugare som gör 
lägenheten dammfri för att sedan återvända till sin dockningsstation där den laddas upp igen.  

GEWA 
Det finns andra lösningar än buss-system för omgivningskontroll. GEWA är ett företag som 
tillverkar och säljer tekniska hjälpmedel för personer med handikapp (57). GEWA har ett utbyggt 
system som kallas GEWA-link. Det består av IR-sändare som kan ha alltifrån en till flera hundra 
funktioner. En del av sändarna kan styras med manöverkontakter det vill säga till exempel sug- och 
blåskontakter för gravt rörelsehindrade. IR-mottagaren kan vara kopplad till dörrar, hissar, fönster, 
lås, porttelefon, telefon, larm, säng, vägguttag, lampor m m. Flera av IR-sändarna är programmerbara 
och kan därför lära sig koderna i den vanliga fjärrkontrollen till TV:n, stereon och videon. Konceptet 
GEWA SmartHouse är utarbetat för rörelsehindrade och ska ge dessa personer en större rörelsefrihet 
och ett minskat beroende av hjälp från andra, genom att all elektronisk utrustning samordnas till ett 
enhetligt, flexibelt och lättmanövrerat system. Den rörelsehindrade personen befrias från en mängd 
sladdar och olika dosor, då allt manövreras med en och samma sändare. 

Problem 
Problemet med IR är traditionellt sett att det bara fungerar då det är fri sikt mellan sändare och 
mottagare. I GEWA SmartHouse har man försökt lösa detta genom att ha mycket stark effekt på de 
emitterande dioderna. IR-strålarna kan då studsa på väggar och andra ej absorberande material i 
rummet och på så sätt komma förbi vissa hinder mellan sändare och mottagare. I ett IR-system som 
styrs med fjärrkontroll är användaren tvungen att ha fjärrkontrollen till hands varje gång hon vill styra 
något i lägenheten. Ofta är det inget problem för gravt rörelsehindrade, eftersom de monterar fjärr-
kontrollen på rullstolen, men för gamla människor som inte har rullstol utan kan förflytta sig med 
käpp eller rullator innebär det att de alltid måste bära med sig fjärrkontrollen, eller att de måste ha en 
mängd fjärrkontroller på olika ställen i  lägenheten.  
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Buss-system eller inte? 
Fördelarna med ett buss-system framför ett ”fristående” system, som baseras på IR, är att 
användaren kan få statusinformation om alla enheter kopplade till buss-systemet och att användaren 
från vilket rum som helst i lägenheten med hjälp av ett bra styrsystem kan styra alla funktioner i hela 
huset. I ett system som bygger bara på IR-sändare och mottagare stoppas alla signaler av väggarna. 
Om användaren då vill öppna ytterdörren med sin fjärrkontroll, måste hon först ta sig ut i hallen för 
att rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren, eller använda repeterare som fångar IR-signalen i ett rum 
och sedan reproducerar den i alla andra rum i lägenheten. Fördelen med IR-lösningar utan repeterare 
är att användaren inte kan råka göra fel. Hon kan inte från sängen råka öppna ytterdörren när hon 
egentligen hade för avsikt att släcka belysningen i vardagsrummet. Den risken finns i ett buss-system 
där användaren kan vara så långt borta från det hon vill kontrollera att hon inte ser resultatet av sina 
kommandon till systemet. En annan fördel är att samma IR-signal kan betyda olika saker i olika rum. 
På så sätt begränsas antal kanaler och knappar på fjärrkontrollen. 
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Appendix B – Taligenkänning 
Att skilja tal från icke-tal 
Att avgöra vad som är tal och vad som inte är tal i ett dialogsystem kräver att systemet arbetar 
kontinuerligt i realtid, vilket ställer höga krav på datorkraft och komplexiteten i algoritmerna som 
används. Det går att använda både energi- och entropibaserade* metoder för att hitta segment av tal. 
I entropibaserade metoder används en kontrastfunktion för segment av tal och bakgrundsstörningar. 
En adaptiv tröskel används som en gräns, där allt över tröskeln anses vara talljud och allt under 
tröskeln anses vara störningar eller tystnad (65). För kontinuerligt tal används ett pre-
processningssteg där tysta perioder avlägsnas före analys för att ge en effektivare databehandling. Om 
man lyckas ta bort tysta ramar före igenkänningsfasen kommer nämligen konfidensmåtten att 
fokuseras på talet i ett yttrande, i stället för att bedöma både tal och brus (32).  

Vanligare än entropibaserade metoder är användningen av energimetoder. Användandet av energi för 
att detektera ändpunkter i tal har pågått sedan 1970-talet. Energibaserade algoritmer är populära 
eftersom det är relativt enkelt att beräkna energin i en talsignal, i alla fall jämfört med att extrahera 
andra parametrar ur signalen. Energiprofilen i ett segment räknas ut och en adaptiv tröskel används 
för att skilja tal från störningar i bakgrunden. Tröskeln vid taldetektion uppdateras dynamiskt medan 
ramar kommer in till taldetektorn. Algoritmen kan förbättras genom att man i samband med 
beräkningen av energin även beräknar ”zero crossing rate”. Denna information kan användas för att 
förbättra ändpunkterna som hittats med energiinformationen. Detta kan behövas i situationer då 
enbart energiinformation inte fungerar så bra till exempel vid svaga frikativor† och nasaler‡. I dessa 
fall kan zero crossing aktivitet hittas i regionerna kring de detekterade ändpunkterna. Zero crossing 
sker då energinivån sjunker under en tröskel så att detektionen blir ospecifik (33).   

Energibaserade metoder för taldetektion kan också dela in signalen i subband. Analysen av energi 
sker sedan för varje subband och en ändpunkt anses ha hittats när en viss andel av subbanden har 
energiinnehåll under en förutbestämd tröskel under en viss tid (31). Problemet med energibaserade 
metoder är att de ofta hugger av ändarna på ord eftersom energin är starkt beroende av amplituden 
på talsignalen och svaga ljud därför kan försvinna. Entropibaserade metoder är däremot inte lika 
känsliga för skillnader i amplitud i signalen. Entropibaserade metoder har även visat sig fungera bättre 
i störda talmiljöer (65), ju lägre SNR desto större skillnad mellan metoderna (66). 

Detektion av slut på uttalandet 
Att detektera slutet på ett uttalande är svårt eftersom talare inte gör pauser enbart mellan uttalanden, 
utan också inom uttalanden. Om systemet väntar för länge efter det att ett uttalande avslutats innan 
det reagerar känns det slött och mindre naturligt. Om systemet däremot hittar pauser där det inte 
finns några och därmed avbryter användarens uttalanden, försämras igenkänningen och användaren 
blir tvungen att försöka igen vilket leder till irritation. För att undvika att systemet avbryter ett 
yttrande i förtid kan man ha längre tröskel för hur långa perioder av tystnad som tolereras innan ett 
slut registreras. Problemet är då att användaren får vänta irriterande länge på svar när hon väl slutat 
prata. Det finns metoder för att lösa detta problem. En sådan metod är att först detektera pauser och 
sedan använda information om prosodi och grammatik för att räkna ut ett sannolikhetsmått för att 

                                                       

* Entropi är ett mått på oordningen i ett system. Ju högre oordning, desto högre entropi. I detta fall betyder 
hög entropi talljud och låg entropi tystnad.  

† till exempel f, h och j 
‡ som m och n 
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det verkligen är slutet på ett uttalande och inte bara en paus (67). En annan anledning till att det är 
svårt att hitta slutet på yttranden är att människor har för vana att vara slarvigare i slutet av längre 
uttalanden vilket gör att energiinnehållet minskar (31).   

Taligenkänningsmetoder 
För att kunna känna igen ord krävs att ljudvågen som kommer in till systemet kan analyseras. Därför 
görs en akustisk-parametrisk omvandling av talsignalen. Talet omvandlas från tidsdomänen till den 
spektrala domänen (frekvensdomänen) som är mer kompakt och användbar. Ur signalen extraheras 
sedan parametrar som analyseras vid taligenkänningen. Vanliga parametrar är filterbanksamplituder, 
cepstrumkoefficienter och formanter. Det går även att använda artikulatoriska parametrar, som är 
kopplade till hur människan producerar tal, men dessa parametrar är svåra att mäta. Även formanter 
som används till kunskapsbaserade system (expertsystem) är svåra att mäta exakt (68). 

Akustisk-parametrisk omvandling 
Den akustisk-parametriska omvandlingen går ofta till så att talsignalen samplas cirka 100 gånger per 
sekund och delas in i olika filterband. Det är vanligt att välja filterbandbredder enligt teorin för 
kritiska band (69), som tar hänsyn till örats frekvenskaraktäristik. Ofta används sedan Fast Fourier 
Transform (FFT) för att beräkna amplituderna i de olika filterbanden. Datamängden kan efter det 
reduceras genom att omforma filterbandsamplituderna till ett lägre antal cepstrumkoefficienter.  

När talsignalen väl omvandlats till digital data i någon form sker den egentliga igenkänningen av vad 
som sagts. Det finns flera olika metoder för detta. Nedanstående genomgång av olika 
igenkänningsmetdoder är baserad på boken ”Speech Synthesis and Recognition” av Holmes och 
Holmes (68)   

Mönsterigenkänning 
Mönsterigenkänning innebär en enkel jämförelse av två spektrala tidsserier och använder egentligen 
ingen fonetisk information. Information om ett ord representeras med ett sparat, tidigare uttal av 
ordet. Det betyder att de ord som systemet ska känna igen läses in av en människa och lagras i en 
databas. För att ta hänsyn till variabilitet mellan talare kan man låta flera talare läsa in samma ord och 
spara medelvärdet av dessa yttranden. När indata når systemet jämförs ljudvågen med de lagrade 
mallarna och den som matchar bäst väljs ur ordboken. Matchningen sker genom att det ord som ger 
minst distans till det okända ordet väljs. Distansen mellan ett yttrande och ett referensmönster beror 
till stor del på tidsavvikelser mellan kurvorna. Dynamic Time Warping (DTW) är en olinjär töjning 
som utförs med dynamisk programmering (DP) för att kompensera för skillnader i talhastighet 
mellan det lagrade yttrandet (referensen) och det yttrande som når taligenkännaren (testmaterialet). 
Vid DTW är referensen konstant och testmaterialet töjs olinjärt. Fördelarna med mönsterigenkänning 
är att ordet ses som en helhet. Därför krävs ingen fonetisk beskrivning. Dessutom tas koartikulation 
inom ord omhand. Problemen är att koartikulation mellan ord ej tas omhand, att alla ord som ska 
kännas igen måste läsas in och att ett separat test måste genomföras för varje ord, vilket tar lång tid. 
Mönsterigenkänning är lämpligt för enkla kommandosystem där mellanrum görs mellan varje ord. 
Systemet är inte lämpat för stora vokabulärer. 

Expertsystem 
Expertsystem, eller kunskapsbaserade system, bygger på mänskliga experters kunskap i att läsa 
spektrogram. Denna kunskap uttrycks i regler för fonetisk klassificering, som till exempel att främre 
vokaler har stort avstånd mellan formant två och formant två och att frikativor har spektralt innehåll 
vid höga frekvenser, men ingen energi under 500 Hz. Systemet är oflexibelt och svårt att 
implementera.  
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Artificiella neuronnät 
Artificiella neuronnät, ANN, är bra för fonetisk klassning men kan inte användas för att modellera 
tidsförlopp. I ett artificiellt neuronnät går igenkänningen till så att ett lager med innoder får 
filteramplituder från talsignalen som indata. Dessa insignaler går via ett dolt inre lager där de viktas 
till ett utlager där klassificering i till exempel olika fonemkategorier kan ske (figur B1).   

 

Figur B1. Klassificering av vokal efter fonetiska särdrag. 

Dolda Markovmodeller 
Dolda Markovmodeller, Hidden Markov Models (HMM), är en produktionsprocess. Till skillnad från 
en synlig Markovprocess är en dold Markovprocess inte direkt observerbar. Processen består av en 
följd tillstånd som till exempel producerar en följd av cepstrumkoefficienter. Talsignalen kan ses som 
producerad av en HMM med tillstånd som representerar fonembaserade enheter, 
övergångssannolikheter som ger en enkel modell av segmentduration (och alltså ger sannolikheten att 
gå från ett tillstånd till ett annat) och observationssannolikheter som är statistiska modeller av 
talbaserade parametrar (cepstrumparametrar) och ger sannolikheten för en viss observation inom ett 
tillstånd (se figur B2).  

Rent praktiskt går igenkänningen till så att talspektrumet samplas till exempel 100 ggr per sekund i 
form av cepstrumkoefficienter och deras tidsderivator. Med hjälp av observationssannolikheter och 
övergångssannolikheter kan sedan sannolikheten att en viss modell ska ha genererat de observerade 
cepstrumkoefficienterna beräknas. HMM genererar en hel lista med tänkbara sannolika yttranden. 
Från denna lista kan systemet välja det med högst sannolikhet eller om systemet har mer logik kan 
det analysera vilket uttalande som i en given situation är det mest troliga och välja det.    
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Figur B2. HMM modelleras med tillstånd förbundna med bågar med övergångssannolikheter. 

I det ideala fallet finns en HMM för varje uttalande. Men det är omöjligt när systemen blir mer 
komplicerade. En mening modelleras då i stället som en sekvens av ord. Om vokabulären stiger över 
cirka 100 ord måste man reducera antalet parametrar ytterligare. För att slippa träna om systemet 
varje gång ett nytt ord läggs in i systemets ordbok delas orden upp i subenheter, fonem. En eller flera 
HMM används för att modellera varje fonem. HMM resulterar i en snabb igenkänning eftersom 
ramar kommer in var tionde millisekund och matchning sker fonemvis. Det ger även en flexibel 
vokabulär där alla möjliga ord kan kännas igen bara man vet hur de uttalas. Inlärningsprocessen är 
dock långsam och kräver ett stort material för att ge tillräckligt goda uppskattningar av alla ingående 
sannolikheter. Metoden är lämplig för stora vokabulärer och kontinuerligt tal. 

Hybridsystem 
Idag används ofta HMM och ANN i kombination vid taligenkänning.  

Problem vid taligenkänning 
Taligenkänning försvåras av flera faktorer. Två talare som uttalar samma ord säger det på mycket 
olika sätt. Det kallas inter-speaker variation och kan bero på faktorer som dialekt, kön, anatomi, 
modersmål, social klass, utbildning, ålder och talarstil. Men även en och samma person uttalar ett och 
samma ord på olika sätt vid olika tillfällen. Det kallas intra-speaker variation och kan bero på stress, 
sinnesstämning, formalitet, relation till den (eller det) vi talar med och hälsotillstånd. Andra faktorer 
som påverka taligenkänningen är de talspråksfenomen som uppstår då vi talar. När vi talar har vi 
nämligen inte lexikalt uttal. Det förekommer både grammatiska och semantiska fel i form av 
omstarter, repetitioner, instopp, strykningar, fyllda pauser, uttalsreduktion, nya ord (ihopsättningar) 
och extralingvistiska ljud (läppsmack, andning, tvekljud). 

Utöver talarens förvanskning av det lexikala uttalet tillkommer störningar i form av omgivningsljud, 
rumsakustik, efterklang, frekvensgång hos mikrofonen, bandbredd hos kanalen och teknisk 
distorsion (brus, transienter, klickar, frekvensgång) i utrustningen för taligenkänning. Störningar och 
distorsion i kanalen är mycket svårt att hantera, speciellt eftersom man sällan har någon kunskap om 
dem. Störningar vid taligenkänning försämrar träffsäkerheten drastiskt. Ett system som används för 
att känna igen siffror som läses upp i en kontinuerlig ström i störd miljö ger en felfrekvens på 1.0% 
utan störning, 8.0% vid 15 dB SNR, 20.0% vid 10 dB, 72.2% vid 0 dB och 90.2% vid -5 dB (12). 

Lösningar på problem vid taligenkänning 
I en störd miljö kan taligenkänningen förbättras om man gör en analys av olika frekvensband var för 
sig. Informationen kombineras sedan och olika ord detekteras. På så sätt kan brus som bara drabbar 
ett visst frekvensområde tas bort genom att helt enkelt sortera bort den informationen. Den här 
typen av multibands- taligenkänningssystem implementeras gärna i HMM/ANN-hybridsystem. Ett 
annat sätt att förbättra taligenkänning på kan vara att ha flera parallella men olika igenkänningssystem 
vars information samordnas (68).  
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Möjligheter med röststyrning 
ASR-teknik erbjuder möjlighet att styra datorer med hjälp av kommandon i stället för med hjälp av 
tangentbord. Den möjligheten kan användas i små mobila enheter där ett tangentbord tar för stor 
plats eller till exempel i en mobiltelefon. ASR ger också mer ”mänskliga” datorer som användaren 
kan prata med. På så sätt kan tekniken bli mer användarvänlig för teknikovana användare, eller för 
användare som inte kan skriva eller läsa. Det blir också möjligt att skapa dialogsystem där datorn 
ställer frågor, analyserar svaret och handlar därefter, som till exempel vid SJ’s biljettbokning. 
Röststyrning kan också snabba på vissa former av datorarbete, som sökning i ljudarkiv.  
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Appendix C – Talsyntes 
Konkateneringssyntes 
En form av talsyntes innebär att små ljudsegment klistras ihop till hela uttalanden. Som byggstenar 
kan man använda systematiskt fragmenterat, inspelat tal även kallat konkateneringssyntes eller 
hopklippssyntes. Att som smådelar använda de 40 fonemen i vårt språk går inte eftersom 
koartikulation existerar, det vill säga att fonem uttalas olika i olika kontext. Delarna måste i stället 
vara difoner eller större enheter. Difoner är enheter av ljud från mitten av ett fonem till mitten av 
nästa (i mitten är koartikulationen minimal). Totalt finns 40x40 tänkbara difoner men alla dessa 
används inte i svenskan. För en del difoner måste man inkludera flera allofoner och olika betoningar. 
Ibland inkluderas även några längre enheter. För att konkateneringssyntes ska låta bra krävs det att en 
och samma talare läser in alla tänkbara fonemkombinationer som sedan delas mitt itu till difoner (11). 

För att få jämnare övergångar i skarvarna mellan difoner när de kombineras för att bilda ord används 
Linear Predicition Coding (LPC). LPC är en form av interpolering av spektrum i skarvarna mellan 
difoner. För att låta mer naturligt kan prosodi läggas till ljudvågen. Det sker genom att F0 varieras 
och genom att olika segment kan töjas eller krympas. Om alla möjliga fonemkombinationer i språket 
spelats in kan ett system av det här slaget översätta all text på ett språk till ljud. Difonkonkatenering 
ger hög kvalitet med hög grad av naturlighet på talsyntesen om en bra mjukvara för LPC finns 
tillgänglig (11). 

Parametrisk syntes 
Formantsyntes och artikulatorisk syntes är båda två former av parametrisk syntes. Dessa två modeller 
är precis som konkateneringssyntes flexibla, det vill säga att de kan producera alla tänkbara 
ljudkombinationer som presenteras i en text. Formantsyntes använder språkspecifika regler som 
modellerar mänsklig talproduktion, men det är svårt att uppnå naturlighet vid formantsyntes. Vid 
formantsyntes efterliknas talröret med hjälp av filter. Formantsyntes används eftersom den har en 
stark koppling till talproduktion och eftersom en parametrisk beskrivning går att skala och interpolera 
(11). 

Artikulatorisk syntes bygger på vår mänskliga talproduktion och försöker efterlikna denna. Metoden 
är dock beräkningskrävande, konsonanter är svåra att framställa och omfattande artikulatoriska och 
anatomiska mätningar krävs. Artikulatorisk syntes används inte för talsyntes idag, eftersom 
artikulatoriska data är svårtillgängliga och de bästa artikulatoriska systemen fortfarande låter dåligt. 
Men mycket forskning ägnas åt artikulatorisk syntes eftersom det har potential att kunna bli bättre än 
dagens konkateneringssyntes när det gäller naturlighet och möjlighet att efterlikna kvinnors och barns 
röster. Den artikulatoriska syntesen sker genom beräkningar direkt från tvärsnittsareor av talröret och 
flödesmekaniska beräkningar. 

Inspelat tal 
Talsyntesen kan också bestå av förinspelat mänskligt tal. Sådana talsyntessystem har en fix vokabulär 
i form av ord och fraser och används till exempel i bank på telefon. Systemet ger en klar och naturlig 
röst av hög kvalitet. Det är lätt att förstå och trevligt att lyssna på. Så lite signalprocessning som 
möjligt används för att inte distordera talet. Att skapa syntetiskt tal genom att klippa ihop hela ord till 
meningar fungerar dock inte. Anledningen är att det lexikala uttalet av ord är dubbelt så långt som 
spontant tal. Dessutom försvinner prosodi i form av betoning, rytm och intonation. Med prosodisk 
information får lyssnaren hjälp att segmentera den akustiska strömmen i ord och fraser. I spontant tal 
smälter också ord ihop och delar av orden sväljs. Mängden ord att lagra blir också orimligt stort på 
grund av svenskans möjlighet till sammansättningar(11). 
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Tal med flera modaliteter 
I dialogsystem kan förståelse av talsyntesen förbättras genom att en animerad agent används i 
kombination med ljudet från talsyntesen. Den animerade agenten kan bland annat stödja turtagning, 
ge spatiala referenser (peka, titta), indikera emfas och fokus i uttalandet och ge icke-verbal 
återkoppling. Agenten kan till exempel vara en helkroppsfigur eller ett talande huvud. 

TTS-algoritmen 
Ett TTS-system består av två mjukvarumoduler: Textprocessorn som omvandlar texten till en 
fonetisk representation tillsammans med information om hur lämplig intonation genereras och 
talsynthesisern som omvandlar den fonetiska representationen av texten till en talsignal. Båda 
mjukvarumodulerna använder databaser. Alla databaser är språkspecifika och talsynthesiserns databas 
är även röstspecifik.   
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Appendix D – Bluetooth 
Vid radiokommunikation överförs elektromagnetiska vågor, radiovågor, från en sändare till en eller 
flera mottagare. Till skillnad mot IR-strålning kan radiovågor passera genom olika material, dock 
försvagas signalen. Sändaren genererar en bärvåg som moduleras med den information som ska 
överföras. Moduleringen kan vara amplitud- eller frekvensmodulering, beroende på vad som ska 
sändas. Effektnivån på signalen förstärks och innan radiovågen sänds från antennen filtreras de 
frekvenser man inte vill sända bort för att begränsa bandbredden. Sändaren består av en antenn och 
en strömkälla. Ju längre bärvåg man vill skicka iväg, desto längre måste antennen vara (70).  

Bluetooth 
Dagens Bluetooth-specifikation version 1.1 tillåter en maximal överföringshastighet på 1 Mbps. 
Nästa specifikation ska dock öka bandbredden till upp mot 12 Mbps vilket kommer att möjliggöra 
bättre ljudöverföring och överföring av rörliga bilder (71). Eftersom tekniken är tänkt att vara liten 
och energisnål kan man inte sända radiovågorna så långt, utan de når oftast 10 m. Det finns dock tre 
klasser av Bluetooth-enheterna. Klass 1 når över 100 meter, klass 2 når tio meter och klass tre når en 
meter. Effekten på dessa är vardera  100 mW, 2.5 mW och 1 mW. Med Bluetooth kan man överföra 
data via en ACL (Asynchrounous connectionless link), vilket ger en maximal datahastighet på 721 
kbps. Tal överförs via en SCO (Synchronous connection-oriented link) med 64 kbps log PCM (pulse 
code modulation) och 64 kbps CVSD (Continuous Variable Slope Delta Modulation) (22). 

Frekvensområdet delas upp i 79 fysiska kanaler som vardera har bandbredden 1MHz. För att undvika 
störningar hoppar sändare och mottagare hela tiden mellan olika frekvenser. Två ihopkopplade 
enheter har en unik hoppsekvens baserad på deras adresser som de får vid tillverkningen och en 28-
bitars klocka. Den unika hoppsekvensen gör att olika enheter i samma område inte stör varandra. 
Hoppen sker 1600 gånger per sekund. En frekvens används bara för att sända eller ta emot ett enda 
paket, sedan går man vidare till nästa. Radiosignalerna moduleras med Gaussian prefiltered Binary 
Frequency Shift Keying, GBFSK (22). 

Personliga nätverk 
Teknikens radiokaraktäristik i form av låg effekt, korta avstånd och medelhög överföringshastighet 
begränsar vad den kan användas till och hur den kommer att upplevas att använda. Den låga 
effektförbrukningen gör att Bluetooth är en bra teknik i små, batteridrivna enheter som 
mobiltelefoner och PocketPC, marknader som fortsätter att växa. De korta avstånden är idealt för 
personliga nätverk med enheter som bärs av en person eller finns i hennes närhet. Bluetooth är tänkt 
att vara en kabelersättande teknik, ursprungligen utvecklat av Ericsson för att eliminera behovet av en 
kabel mellan headset och mobiltelefon. I det personliga nätverket behövs därför till exempel ingen 
sladd mellan PocketPC och mobiltelefon när man kopplar upp sig på Internet, eller mellan PocketPC 
och printer när man sedan vill skriva ut de dokument man hämtat hem från Internet. I ett Bluetooth-
nät kan åtta enheter inom tio meter från varandra ingå. Eftersom enheterna hittar varandra 
automatiskt när de kommer inom räckhåll för varandra och kan lämna nätet när som helst utan att 
störa de andra enheterna kallas detta ofta ad hoc networking. Man pratar även om punkt-till-punkt 
nätverk eftersom det inte krävs någon infrastruktur (22). 

Profiler 
Bluetooth-specifikationen som definierar Bluetooth och dess tekniska standard påverkar också olika 
Bluetooth-applikationer eftersom den definierar olika profiler. Varje sådan profil ger kriterier för 
interoperabilitet mellan enheter med en specifik funktionalitet till exempel filöverföring. 
Interoperabilitet avses på flera nivåer. På radionivå garanteras att enheterna kan kontakta varandra. 
På protokollnivå garanteras att enheterna kan tala med varandra. På användarnivå garanteras att 
enheterna stödjer applikationer och möter användarens förväntningar. Varje Bluetooth-enhet kan ha 
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flera profiler, men för att två enheter ska kunna kommunicera krävs att de stödjer samma profil. Det 
finns 13 profiler beskrivna i version 1.1 av Bluetooth-specifikationen (22).  

I enlighet med headset-profilen kan ett headset fungera som indata- och/eller utdata-enhet för till 
exempel en mobiltelefon eller en PC utrustad med Bluetooth. Bluetooth headset- system fungerar i 
par med ett Bluetooth-headset (HS) och en Bluetooth ”audio gateway” (AG). Headsetet fungerar 
som indata- och utdata-enhet för ljud, medan AG fungerar kontrollerar ljudsignalen. En AG kan bara 
vara kopplat till ett headset vid en och samma tidpunkt, det vill säga det är en punkt-till-punkt 
konfiguration. HS och AG måste paras innan de kan fungera. Det sker genom en 
autenticeringsprocess med en PIN-kod som användaren får knappa in. Två enheter behöver bara 
paras en gång. En länk skapas mellan HS och AG då ett samtal initieras eller tas emot. Det finns inga 
fasta Slav/Master-förhållanden. Ett samtal kan avslutas av AG eller HS. På HS sker det genom att en 
knapp trycks in. Hos AG sker det internt eller att användaren gör något. Oavsett vem som initierar 
en avslutning är AG ansvarig för att slutföra den (22). 

Ljudsignalen kodas och skickas som CVSD via en SCO. För att spara på batterierna kan man 
använda olika metoder, bland annat genom att jobba med olika batterisparande lägen. I ”park”-läge 
lyssnar den parkerade enheten bara efter signaler från Mastern vid vissa tillfällen. På så sätt sparas 
batterierna, men det tar också längre tid innan man hinner svara på ett inkommande telefonsamtal 
(22). 

Andra varianter av radiokommunikation 
Det finns även två andra, stora radiotekniker för kortdistanskommunikation som använder 
frekvenshoppning inom ISM-bandet. Den ena är WLAN som bygger på IEEE 802.11-standarden. 
WLAN står för wireless local area networks eller trådlösa nätverk. Tekniken är tänkt att ersätta LAN 
ihopkopplade med sladdar. Standarder för WLAN utarbetas bl a av Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, IEEE (72). Överföringshastigheten är högre än för Bluetooth (1 eller 2 
Mbps), liksom antalet användare som samtidigt kan kopplas upp. Standarden IEEE 802.11 
utvecklades till en början för kontor och överföring av data på korta avstånd, men är nu så billig att 
den även kan användas i privata hem. IEEE 802.11b är ett tillägg till standarden IEEE 802.11, som 
arbetar med överföringshastigheter upp till 11 Mbps i ISM-bandet. Standarden var klar 1999 (73). 
Standarden IEEE 802.11b kallas även Wi-Fi. Wi-Fi är en ordlek med Wireless och Hi-Fi. I Europa 
får antennerna i ett WLAN inte sända med en effekt som överstiger 100 mW vilket resulterar i att 
räckvidden är mycket sämre än i USA där betydligt högre värden tillåts. Jämfört med Bluetooth drar 
tekniken mer ström, är dyrare och kräver mer hårdvara. Den går därför idagsläget inte att bygga in i 
små mobila enheter (74). 

Den andra tekniken är Home RF (75). Home RF liknar Bluetooth och kan antingen fungera som ad 
hoc nätverk och överföra data, eller kontrolleras av en kopplingspunkt som koordinerar systemet och 
erbjuder en ”gateway” till telefonnätet för data eller röst. Hoppfrekvensen är i Home RF är avsevärt 
lägre än för Bluetooth. Överföringshastighet är 1,6 Mbps och räckvidden 50 meter inomhus. Mycket 
av luften har gått ur HomeRF, som fått hård konkurrens från standarden IEEE 802.11b. Produkter 
för HomeRF säljs fortfarande på den amerikanska marknaden, men knappast i Sverige. Många av de 
produkter som säljs drivs från eluttag i stället för batterier, vilket tyder på en hög effekt med 
resulterande hög elkonsumtion. Storleks- och prismässigt är HomeRF likvärdigt med Bluetooth. 
HomeRF liknar dock Ethernet mer och stödjer TCP/IP och andra vanliga protokoll. 

En ny radioteknik är Ultra-Wideband Radio (UWB) som fortfarande håller på att utvecklas. Korta 
pulser skickas i ett brett frekvensområde med en överföringshastighet på 5 Mbps. Kapaciteten i 
systemet är hög men effektkonsumtionen låg. Utvecklingen drivs av Ultra Wideband Working Group 
(UWBWG) som startade 1998 (76). 
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Jämförelse av trådlösa tekniker 
I trådlösa teknologier för informationsöverföring vill man uppnå en radiovåg som har hög hastighet, 
drar lite energi och kan röra sig långa sträckor. Tyvärr är det omöjligt att samtidigt uppnå alla dessa 
kriterier, eftersom ju längre och snabbare en radiovåg ska gå, desto mer energi kräver den. Olika 
utvecklingsteam har därför fokuserat på olika egenskaper och olika förhållanden då de utvecklat 
trådlösa teknologier. Trådlösa nätverk finns nu på flera nivåer; personliga, lokala, globala och så 
vidare (77). 

IrDA är snabbare än Bluetooth för överföring av data. Det är billigt och det finns IrDA-portar i 
nästan alla handdatorer och bärbara datorer. Tekniken är mycket mogen med över 100 miljoner 
elektriska enheter, men begränsas av att det krävs fri sikt och att avståndet är maximalt 2 meter (78). 

Nästan alla Wi-Fi kopplingar är av Ethernet-typen, det vill säga alla enheter i nätverket kopplas till en 
server. Wi-Fi är alltså inte ad hoc nätverk som Bluetooth utan ett infrastruktur nätverk som kräver att 
enheterna kopplas ihop via ett mellansteg. Wi-Fi kan användas i personliga nätverk, men eftersom 
tekniken drar mycket ström fungerar det inte bra i små batteridrivna enheter. Wi-Fi drar minst 
dubbelt så mycket ström som Bluetooth och implementeras därför främst i bärbara datorer och 
servrar som båda har bättre tillgång till strömförsörjning. Det finns dock ett Socket Low Power 
WLAN Card som drar mindre ström och därför kan användas i handdatorer (79).  

Bluetooth utvecklades till en början av Ericsson för att slippa sladden mellan mobiltelefonen och 
headsetet. Därför har Bluetooth audiokanalkapacitet. Wi-Fi sänder ljud i komprimerade filer och 
fungerar därför inte optimalt för audioapplikationer. Bluetooth kostar mindre än Wi-Fi och därför är 
det också lättare att använda Bluetooth i en handdator som har lägre pris än en bärbar dator som kan 
bära kostnaden för Wi-Fi (77). 

Bluetooth har kort räckvidd och är avsett för kommunikation i personliga nät. Men Bluetooth kan 
även användas för att ansluta en dator till Internet och kan därigenom anses vara en konkurrent till 
WLAN eller HomeRF.  
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Appendix E – Resultat  
Resultat av test av kvalitet på taligenkänning i SICARE light presenteras i tabell E1. 

Tabell E1. Resultat av test av kvalitet på taligenkänning i SICARE light. 

Kommando Test 1 Test 2 Totalt
TV 3 3 6 
På 2 2 4
Stäng av 2 2 4 
0 2 2 4 
1 2 2 4 
2 0 (1 förväxlad) 0 (2 förväxlade) 0 (3 förväxlade) 
3 1 1 2 
4 2 2 4 
5 2 2 4 
6 2 2 4 
7 2 2 4 
8 1 0 1 
9 2 2 4 
Framåt 3 3 6 
Bakåt 3 3 6 
Högre 3 2 5 
Tystare 2 2 4 
Dämpa 3 1 (2 förväxlade) 4 (2 förväxlade) 
AV indata 2 2 4 
Radio 3 3 6 
Sov 0 (1 förväxlad) 3 3 (1 förväxlad) 
Vakna upp 0 3 3 
Snitt 64% korrekt, 3% 

förväxlade 
67% korrekt, 6% 
förväxlade 

65% korrekt, 4% 
förväxlade 
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Resultatet från testet av kvaliteten på taligenkänningen i Remote med soptunnegrammatik 
presenteras i tabell E2. 

Tabell E2. Resultat av test av kvalitet på taligenkänning i Remote. 

Kommando Test 1 Test 2 Totalt 
Sätt på TV 2 (1 soptunna) 1 (2 förväxlade) 3 (1 soptunna, 

2 förväxlade) 
Slå på TV 2 (1 soptunna) 2 (1 soptunna) 4 (2 soptunna) 
Stäng av TV 3 1 (1 soptunna, 1 

förväxlad) 
4 (1 soptunna, 
1 förväxlad) 

Slå av TV 0 (3 soptunna) 0 (3 soptunna) 0 (6 soptunna) 
Växla kanal 1  1  2 
Växla kanal på TV 3 1 (2 soptunna) 4 (2 soptunna) 
Höj volymen 0 (1 soptunna) 0  0 (1 soptunna) 
Högre volym 0 (3 soptunna) 0  0 (3 soptunna) 
Sänk volymen 0 (1 soptunna) 1  1 (1 soptunna) 
Lägre volym 1  0  1 
Höj volymen på TV 0 (3 soptunna) 0 (3 soptunna) 0 (6 soptunna) 
Högre volym på TV 3 0 (3 soptunna) 3 (3 soptunna) 
Sänk volym på TV 3 3 6  
Lägre volym på TV 2  (1 soptunna) 3 5 (1 soptunna) 
Höj volymen på 2 (1 soptunna) 3 5 (1 soptunna) 
Högre volym på 2 (1 soptunna) 2 (1 soptunna) 4 (2 soptunna) 
Sänk volymen på 3 3 6 
Lägre volym på 2 (1 soptunna) 3 5 (1 soptunna) 
Sätt på 1  0 1 
Slå på 0  0  0 
Stäng av 0  0 0 
Slå av 0  0  0 
Sätt på stereospelaren 3 3 6 
Slå på stereospelaren 1 (2 soptunna) 2 (1 förväxlad) 3 (2 soptunna, 

1 förväxlad) 
Stäng av stereospelaren 3 3 6 
Slå av stereospelaren 0 (3 soptunna) 0 (3 soptunna) 0 (6 soptunna) 
Sluta lyssna 3 3 6 
Börja lyssna 0 (1 soptunna) 0 0 (1 soptunna) 
Spela cd 3 2  5 
Stäng av cd 3 2 (1 soptunna) 5 (1 soptunna) 
Öppna gardinerna 1  1  2 
Stäng gardinerna 1  3 4 
Snitt 50% korrekt, 24% 

soptunna 
44% korrekt, 16% 
soptunna, 4% 
förväxlade 

47% korrekt, 
21% soptunna, 
2% förväxlade 
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Resultatet från testet av kvaliteten på taligenkänningen i Remote utan soptunnegrammatik 
presenteras i tabell E3. 

Tabell E3. Resultat av test av kvalitet på taligenkänning i Remote utan soptunnegrammatik. 

Kommando Test 1 Test 2 Totalt 
Sätt på TV 1 (1 förväxlad) 1 2 (1 förväxlad) 
Slå på TV 2 (1 förväxlad) 2 (1 förväxlad) 4 (2 förväxlade) 
Stäng av TV 3 0 3 
Slå av TV 0 (3 förväxlade) 2 2 (3 förväxlade) 
Växla kanal 0 0 0 
Växla kanal på TV 3 3 6 
Höj volymen 0 0 0 
Högre volym 0 0 0 
Sänk volymen 0 1 1 
Lägre volym 2 0 2 
Höj volymen på TV 3 3 6 
Högre volym på TV 3 3 6 
Sänk volym på TV 3 3 6 
Lägre volym på TV 3 3 6 
Höj volymen på 3 3 6 
Högre volym på 3 3 6 
Sänk volymen på 3 3 6 
Lägre volym på 3 3 6 
Sätt på 0 0 0 
Slå på 0 0 0 
Stäng av 0 0 0 
Slå av 0 0 0 
Sätt på stereospelaren 2 (1 förväxlad) 3 5 (1 förväxlad) 
Slå på stereospelaren 2 (1 förväxlad) 3 5 (1 förväxlad) 
Stäng av stereospelaren 0 (2 förväxlade) 2 (1 förväxlad) 2 (3 förväxlade) 
Slå av stereospelaren 2 (1 förväxlad) 2 (1 förväxlad) 4 (2 förväxlade) 
Sluta lyssna 2 0 2 
Börja lyssna 0 0 0 
Spela cd 0 1 1 
Stäng av cd 3 2 5 
Öppna gardinerna 0 0 0 
Stäng gardinerna 0 0 0 
Snitt 42% korrekt, 10% 

förväxlade 
42% korrekt, 3% 
förväxlade 

42% korrekt, 
7% förväxlade 
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Appendix F – Remote.java 
/* 
 * Remote.java 
 * 
 * Created on den 9 oktober 2003, 15:01 
 * @author  malinb 
 * 
 */ 
 
package data.config; 
 
import se.kth.ctt.atlas.app.FileNameGenerator; 
import se.kth.ctt.atlas.rc.api.ListenerProfile; 
import se.kth.ctt.atlas.rc.api.SpeechDetectorProperties; 
import se.kth.ctt.atlas.basic.AtlasException; 
import se.kth.ctt.atlas.rc.api.UtteranceTimeoutException; 
import se.kth.ctt.atlas.typical.Session; 
 
/*Importeras för IR-sändarens skull*/ 
import java.io.*; 
import java.net.*; 
 
public class Remote extends Session { 
   
  //Variabler till ListenerProfile 
  int loopTimeDuration = 60000; 
  int startMargin = 50; 
  int endMargin = 50; 
  int maxPause = 400; 
  //int minUttLength = 1500; 
  int minUttLength = 800; 
   
  int processTime = 0; 
   
  //Startvärden 
  boolean tv = false; 
  boolean standby = false; 
  boolean stereo = false; 
  boolean radio = false; 
   
  public Remote() { 
    //Skapar en ny instans av Remote 
    super(); 
  } 
 
  /** 
     The life of the session. Called from super class' 
     <code>run</code> method 
  */ 
  protected void run( final String terminalName, final FileNameGenerator 
fngen ) 
    throws InterruptedException, AtlasException 
  { 
    /*         
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      En ListenerProfile definierar vad som kan kännas igen, dvs,  
      vilka ord och fraser som kan kännas igen.  
      Med askSimple kan man i Atlas ställa en fråga/promt  
     (getLocalizedString( "WELCOME" ) ) och tala om vad man förväntar 
sig för svar  
     (En ListenerProfile ).  
    */ 
     
    ListenerProfile lp = new ListenerProfile( "REMOTE", 
                                         new SpeechDetectorProperties( 
startMargin, endMargin, maxPause, minUttLength, loopTimeDuration) );     
    String recognizedText = null; 
    boolean firstTime = true;  
 
/* Här börjar själva program-loopen */  
    while(true){  
      try { 
 /*När man startar programmet får man uppmaningen “Ge ett 
kommando”*/ 
       if(firstTime){    
          recognizedText = getSA().askSimple("Je ett kommando.", 
loopTimeDuration, lp, null, processTime ).getText(); 
          firstTime = false; 
      } else { 
 /*Efter 60 sekunder ställs en ny fråga, men denna gång är frågan 
null, dvs man hör inget utan det upplevs som om programmet lyssnar 
kontinuerligt efte rkommandon*/ 
          recognizedText = getSA().askSimple(null, loopTimeDuration, lp, 
null, processTime ).getText(); 
      }  
      } catch( UtteranceTimeoutException e ) { 
          //getSIO().say("Det har blivit ett tajmaut fel."); 
      } catch(Exception e) { 
          //getSIO().say("Det har blivit fel i rann"); 
          System.exit(0); 
      } 
  
/*När taligenkänningen returnerat en igenkänd sträng kontrolleras vad 
som sagts*/ 
      if( recognizedText != null && recognizedText.trim().length() > 0 ) 
{ 
 /*Om användaren sagt “Avsluta programmet” avslutas körningen 
omgående*/ 
        if (recognizedText.equals("avsluta programmet")) { 
          getSIO().say( recognizedText ); 
          System.exit(0); 
        } 
 /*Om den igenkända strängen inte är “Avsluta programmet” anropas 
metoden checkCommands(...)*/ 
        checkCommands(recognizedText); 
        recognizedText = null; 
      } 
    } 
  } 
   
  public void checkCommands(String recognizedText) throws 
InterruptedException, AtlasException { 
    //Den här metoden kontrollerar vilket kommando man sagt 
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    try { 
 /*först kontrolleras om användaren valt “standby”-läge. Om inte så 
kontrolleras om den igenkända strängen är något av de giltiga 
kommandona*/ 
      if (!standby){ 
        if(recognizedText.equals("stäng gardinerna")){ 
          getSIO().say(recognizedText); 
          //Skicka kommando till gardinen via IR-sändaren 
          sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 GEWA 
curtainclose"); 
        } else if(recognizedText.equals("öppna gardinerna")) { 
          getSIO().say(recognizedText); 
          //Skicka kommando till gardinen 
          sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 GEWA 
curtainopen"); 
        } else if (!stereo && !tv) { 
          //varken stereo eller tv är aktivt valt 
          //sendIRCommand("h:\\work\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 remote 
play"); 
            if(recognizedText.equals("sätt på tv")) { 
        getSIO().say(recognizedText);  
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PhilipsTV poweron"); 
        stereo = false; 
        tv = true; 
            } else if(recognizedText.equals("sätt på ljudanläggning")) { 
        getSIO().say(recognizedText);  
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PioneerStereo poweron"); 
        stereo = true; 
        tv = false; 
            } else if(recognizedText.equals("stäng av tv")){ 
        getSIO().say(recognizedText);    
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PhilipsTV poweroff"); 
        tv = false; 
            } else if(recognizedText.equals("stäng av ljudanläggning")) 
{ 
        getSIO().say(recognizedText);    
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PioneerStereo poweroff");                
        stereo = false; 
            } else if(recognizedText.equals("sluta lyssna")) { 
        getSIO().say("Slutar lyssna.");                   
        standby = true; 
            } else { 
            //Det som känts igen var inte ett giltigt kommando, 
            //alltså skickas ingen IR-kod iväg. 
            } 
        }  else if (stereo && !tv) { 
            // stereo är det aktiva valet 
            //sendIRCommand("h:\\work\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 remote 
play"); 
            if(recognizedText.equals("sätt på tv")) { 
        getSIO().say(recognizedText);  
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PhilipsTV poweron"); 
        stereo = false; 
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        tv = true; 
            } else if(recognizedText.equals("sätt på ljudanläggning")) { 
        getSIO().say(recognizedText);    
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PioneerStereo poweron"); 
        stereo = true; 
        tv = false; 
            } else if(recognizedText.equals("stäng av tv")) { 
        getSIO().say(recognizedText);   
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PhilipsTV poweron"); 
        tv = false; 
            } else if(recognizedText.equals("stäng av ljudanläggning")) 
{        
        getSIO().say(recognizedText); 
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PioneerStereo poweroff"); 
        stereo = false; 
            } else if(recognizedText.equals("stäng av")) { 
        getSIO().say(recognizedText + " ljudanläggning");    
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PioneerStereo poweroff"); 
        stereo = false; 
            } else if(recognizedText.equals("sänk volym") || 
recognizedText.equals("sänk volym på ljudanläggning")) { 
        getSIO().say("Sänk volym på ljudanläggning");    
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PioneerStereo volumedown"); 
            } else if(recognizedText.equals("höj volym") || 
recognizedText.equals("höj volym på ljudanläggning")) { 
        getSIO().say("Höj volym på ljudanläggning");    
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PioneerStereo volumeupp"); 
            } else if(recognizedText.equals("spela cd")) { 
        getSIO().say("Spela sede");    
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PioneerStereo cd"); 
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PioneerStereo playandpause"); 
            } else if(recognizedText.equals("stäng av cd")) { 
        getSIO().say("Stäng av sede");    
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PioneerStereo stop"); 
            } else if(recognizedText.equals("sluta lyssna")) { 
        getSIO().say("Slutar lyssna.");                   
        standby = true; 
            } else { 
            //Det som känts igen var inte ett giltigt kommando, 
            //alltså skickas ingen IR-kod iväg. 
            } 
        } else if (!stereo && tv) { 
        //tv är det aktiva valet 
        //sendIRCommand("h:\\work\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 remote play"); 
            if(recognizedText.equals("sätt på tv")) { 
        getSIO().say(recognizedText);   
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PhilipsTV poweron"); 
        tv = true; 
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        stereo = false; 
            } else if(recognizedText.equals("sätt på ljudanläggning")) { 
        getSIO().say(recognizedText);    
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PioneerStereo poweron"); 
        stereo = true; 
        tv = false; 
            } else if(recognizedText.equals("stäng av tv")) { 
        getSIO().say(recognizedText);   
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PhilipsTV poweroff"); 
        tv = false; 
            } else if(recognizedText.equals("stäng av")) { 
        getSIO().say(recognizedText + " teve");  
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PhilipsTV poweroff"); 
        tv = false; 
            } else if(recognizedText.equals("stäng av ljudanläggning")) 
{ 
        getSIO().say(recognizedText);    
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PioneerStereo poweroff"); 
        stereo = false; 
            } else if(recognizedText.equals("sänk volym") || 
recognizedText.equals("sänk volym på tv")) { 
        getSIO().say("Sänk volym på teve");  
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PhilipsTV volumedown"); 
            } else if(recognizedText.equals("höj volym") || 
recognizedText.equals("höj volym på tv")) { 
        getSIO().say("Höj volym på teve");    
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PhilipsTV volumeup"); 
            } else if(recognizedText.equals("växla kanal") || 
recognizedText.equals("växla kanal på tv")) { 
        getSIO().say(recognizedText);  
                sendIRCommand("C:\\IRTrans\\IRCLIENT.exe 127.0.0.1 
PhilipsTV skipforward"); 
            } else if(recognizedText.equals("sluta lyssna")) { 
        getSIO().say("Slutar lyssna.");                   
        standby = true; 
            } else { 
            //Det som känts igen var inte ett giltigt kommando, 
            //alltså skickas ingen IR-kod iväg. 
            }   
         } 
      } else { 
        //Standbymode, programmet reagerar bara på kommandot "börja 
lyssna" 
          if (recognizedText.equals("börja lyssna")){ 
            standby = false; 
            getSIO().say("Börjar lyssna."); 
          } else { 
          //Inget händer om andra kommandon än "börja lyssna" känns igen 
          } 
      } 
    } catch (Exception e) { 
        getSIO().say("Det har blivit fel i check kommands."); 
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    } 
  } 
/*Den här metoden skickar signeler till IR-sändaren*/ 
  public void sendIRCommand(String call) { 
    Runtime rt = Runtime.getRuntime(); 
    try { 
 Process child = rt.exec(call); 
 child.waitFor(); 
 System.out.println("Process exit code is:" + child.exitValue()); 
    } catch(IOException e) { 
 System.err.println("IOException starting process!"); 
    } catch(InterruptedException e) { 
 System.err.println("Interrupted waiting for process!"); 
    } 
  } 
} 
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Appendix G – Grammatik 
/******************************************************************/ 
/* Grammatik för Remote                                                     */ 
/*                                                                          */ 
/* Last edited: 03-11-18 by Malin Bjurling                                 */ 
/******************************************************************/ 
 
- = sil | extral | noise | Öh;   
 
/*Nonsens*/ 
/*Det här har tagits med för att undvika feligenkänning. Chansen att taligenkännaren 
mappar felaktiga uttalanden till ett av de riktiga kommandona minskar ju mer junk  
som finns med.Men det gäller att välja junk som inte blandas ihop med de riktiga kommandona. 
Det är bra att ha med fonetiskt rika ord, därför valdes ca 200 fonetiskt rika ord av olika längd  
från en lista. Jag utökade även soptunnegrammatiken med en del kortare ord i form av  
bokstaveringalfabetet.*/ 
 
nybyggnation = N Y: B Y G N A SJ O: N; 
t-shirts = T I: 2S Ö3 T 2S; 
förtärs  = F Ö4 T Ä3 2S; 
människokännedom = M Ä N I SJ O TJ Ä N E0 D O M; 
sysslolösa = S Y S L O L Ö: S A;  
Sjöberg = SJ Ö: B Ä4 R J; 
bjöd = B J Ö: D; 
Sjöblad = SJ Ö: B L A: D; 
försågs = F Ö4 2S Å: G; 
beskärs = B E SJ Ä3 2S; 
böj = B Ö J; 
 
otörstig = O: T Ö4 2S T I G; 
uppförs = U P F Ö3 2S; 
biobesök = B I: O B E S Ö: K;  
filmjölk = F I: L M J Ö L K; 
börskurs = B Ö4 2S K U 2S; 
Järvsö = J Ä4 2S Ö:; 
bilförsäljningen = B I: L F Ö4 2S Ä L J N I NG; 
förför = F Ö4 R F Ö3 R; 
förhör = F Ö4 R H Ö3 R; 
föll = F Ö L; 
 
körsbärsblom = TJ Ö4 2S B Ä3 2S B L O M; 
slängkyss = S L Ä NG TJ Y S; 
säckväv = S Ä K V Ä: V; 
avgörs = A: V J Ö3 2S;  
göl = J Ö: L; 
ohygglighet = O H Y G L I G H E: T; 
fly = F L Y:; 
Heby = H E: B Y; 
budgetförslaget = B U D J E0 T F Ö4 2S L A: G E0 T; 
ekomjölk = E: K O M J Ö L K; 
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stjäl = SJ Ä: L; 
prototyper = P R O T O T Y: P E0 R;  
uppförd = U P F Ö3 D; 
Friberg = F R I: B Ä4 R J; 
uppköp = U P TJ Ö: P; 
mygg = M Y G; 
välgödd = V Ä: L J Ö D; 
världsdel = V Ä3 D 2S D E: L; 
betygssystemet = B E T Y: G S S Y S T E: M E0 T;  
dödsdag = D Ö D S D A: G; 
 
Växjö = V Ä K SJ Ö:; 
Buber = B U: B Ä4 R; 
husförhör = H U: S F Ö4 R H Ö3 R;  
ofärdig = O: F Ä3 D I G; 
ägo = Ä: G O; 
Högberg = H Ö: G B Ä4 R J; 
sysslolös = S Y S L O L Ö: S;  
härbärge = H Ä3 R B Ä4 R J E0; 
köpeskillingen = TJ Ö: P E0 SJ I L I NG; 
Råberg = R Å: B Ä4 R J; 
  
flyg = F L Y: G; 
Agassi = Ä: G Ä S Y; 
Gylling = J Y L I NG; 
försvarsspel = F Ö4 2S V A: 2S S P E: L; 
Järnvägsmuseum = J Ä3 N V Ä: G S M U S E: U M;  
börsvärde = B Ö4 2S V Ä3 D E0; 
försumlig = F Ö4 2S U M L I G;  
Vårberg = V Å: R B Ä4 R J; 
fäders = F Ä: D E0 2S; 
Husby = H U: S B Y:; 
  
gråberg = G R Å: B Ä4 R J; 
skynke = SJ Y NG K E0; 
bygg = B Y G; 
broschyr = B R Å SJ Y: R; 
RRV = Ä4 R Ä4 R V E:; 
försörjd = F Ö4 2S Ö4 R J D;  
kinkig = TJ I NG K I G;  
höll = H Ö L; 
tättbebyggt = T Ä T B E B Y G T;  
omkörd = Å M TJ Ö3 D; 
 
körts = TJ Ö3 T 2S; 
upphävd = U P H Ä: V D; 
skogskoncernen = S K O G S K Å N S Ö3 N E0 N; 
bebyggd = B E B Y G D; 
bokförlag = B O: K F Ö4 L A: G;  
förköp = F Ö3 R TJ Ö: P; 
Dolby = D O: L B Y:; 
fördömd = F Ö4 D Ö M D; 
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Gällö = J Ä L Ö:; 
valsedelsförsändelse = V A: L S E: D E0 L S F Ö4 2S Ä N D E L S E0; 
Wahllöf = V A: L L Ö: V; 
fullföljde = F U L F Ö L J D E0;  
ryggmärg = R Y G M Ä4 R J;  
energiförsörjningen = E N E R SJ I: F Ö4 2S Ö4 R J N I NG E0 N;  
säkerhetssystemet = S Ä: K E0 R H E: T S S Y S T E: M E0 T; 
Högsbo = H Ö: G S B O;  
utförts = U: T F Ö3 T 2S; 
biokemi = B I: O TJ E: M I; 
 
upphävs = U P H Ä: V S; 
dy = D Y:; 
Björnson = B J Ö3 N 2S Å N;  
gylf = J Y L F; 
hy = H Y:; 
tjing = TJ I NG; 
Busby = B U: S B Y:; 
Böök = B Ö: K; 
fyllo = F Y L O; 
Torsby = T O: 2S B Y:; 
 
Högbom = H Ö: G B O M;  
försvarsvilja = F Ö4 2S V A: 2S V I L J A;  
flyktförsöket = F L Y K T F Ö4 2S Ö: K E0 T; 
mjölkchoklad = M J Ö L K SJ O K L A: D; 
Kjell-Olof = TJ E L O: L Å F;  
döp = D Ö: P;  
sjöngs = SJ Ö NG S;  
Furberg = F U: R B Ä4 R J; 
följ = F Ö L J;  
flygflottilj = F L Y: G F L Å T I L J; 
  
medfödd = M E: D F Ö D; 
färskvaror = F Ä4 2S K V A: R O R; 
dödsdömd = D Ö D S D Ö M D;  
avtalsförslaget = A: V T A: L S F Ö4 2S L A: G E0 T; 
vällovliga = V Ä: L L Å: V L I G A; 
hänförs = H Ä: N F Ö3 2S; 
Körsbärsvägen = TJ Ö4 2S B Ä3 2S V Ä: G E0 N;  
tjock = TJ Å K; 
bök = B Ö: K; 
sjöröveri = SJ Ö: R Ö: V E R I:; 
  
Morberg = M O: R B Ä4 R J;  
välbehövlig = V Ä: L B E H Ö: V L I G;  
halkolycka = H A L K O: L Y K A; 
försiggå = F Ö3 2S I G Å:; 
hjärtbyte = J Ä4 T B Y: T E0;  
byggjobb = B Y G J Å B; 
Torshög = T O: 2S H Ö: G; 
kärnvapnen = TJ Ä3 N V A: P E0 N;  
upprör = U P R Ö3 R; 
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försiktigt = F Ö4 2S I K T I T; 
  
kjol = TJ O: L; 
skörbjugg = SJ Ö3 R B J U G;  
uppsjö = U P SJ Ö:; 
bombflyg = B Å M B F L Y: G; 
bryggor = B R Y G O R;  
förhörsrum = F Ö4 R H Ö3 2S R U M; 
Körbergs = TJ Ö3 R B Ä4 R J S; 
Valby = V A: L B Y:; 
känguru = TJ Ä NG G U R U;    
huvudväg = H U: V U D V Ä: G; 
  
Sävsjö = S Ä: V SJ Ö:; 
kylig = TJ Y: L I G;  
BRD = B E: Ä4 D E:; 
bökig = B Ö: K I G; 
fräschör = F R Ä3 2S Ö3 R; 
Björnsson = B J Ö3 N 2S Å N; 
reguljärflyg = R E G U L J Ä3 R F L Y: G;  
kilo = TJ I: L O; 
miljöskäl = M I L J Ö: SJ Ä: L;  
Jönköping = J Ö N TJ Ö: P I NG; 
  
USA-besök = U: E S A: B E S Ö: K;  
blodkärl = B L O: D TJ Ä3 L;  
kyrkokör = TJ Y R K O K Ö3 R; 
Böhm = B Ö: M; 
törst = T Ö4 2S T;  
högfärd = H Ö G F Ä3 D; 
gärde = J Ä3 D E0; 
flygfält = F L Y: G F Ä L T; 
Gyll = J Y L; 
fjärd = F J Ä3 D; 
 
häl = H Ä: L; 
försvarslös = F Ö4 2S V A: 2S L Ö: S; 
dypöl = D Y: P Ö: L; 
personalutbildning = P Ä4 2S O N A: L U: T B I L D N I NG;  
bågskytt = B Å: G SJ Y T; 
uppsköt = U P SJ Ö: T; 
tja = TJ A:; 
köpslog = TJ Ö: P S L O: G; 
regeringsförklaring = R E J E: R I NG S F Ö4 R K L A: R I NG; 
miljöskildring = M I L J Ö: SJ I L D R I NG; 
  
försäkringsbedrägeri = F Ö4 2S Ä: K R I NG S B E D R Ä: G E R I:; 
Gullesjö = G U L E0 SJ Ö:; 
förbrödring = F Ö4 R B R Ö: D R I NG; 
omöjliggörs = O: M Ö J L I G J Ö3 2S;  
glykol = G L Y K Å: L; 
uppförts = U P F Ö3 T 2S; 
avskydd = A: V SJ Y D E0; 
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flyktingförläggning = F L Y K T I NG F Ö4 L Ä G N I NG; 
färsk = F Ä4 2S K; 
 
Falköping = F A: L TJ Ö: P I NG; 
sjöngo = SJ Ö NG O; 
skolkök = S K O: L TJ Ö: K; 
utgörs = U: T J Ö3 2S; 
kyrkklockor = TJ Y R K K L Å K O R; 
laglydig = L A: G L Y: D I G;  
ATP-systemet = A: T E: P E: S Y S T E: M E0 T; 
jordhög = J O: D H Ö: G; 
Vällingby = V Ä L I NG B Y:; 
ö = Ö:; 
  
totalförstörd = T O T A: L F Ö4 2S T Ö3 D;  
väg = V Ä: G; 
spökskepp = S P Ö: K SJ E P; 
dödssjuk = D Ö D S SJ U: K;  
kyrkbröllop = TJ Y R K B R Ö L Å P; 
hötjuga = H Ö: TJ U: G A; 
Pierres = P J Ä3 2S; 
fullmäktigemötet = F U L M Ä K T I G E0 M Ö: T E0; 
Lovö = L O: V Ö:; 
 
<filler> = nybyggnation | t-shirts | förtärs | Torsby | 
människokännedom | sysslolösa | Sjöberg | bjöd | Sjöblad | försågs | beskärs | böj | 
otörstig | uppförs | biobesök | filmjölk | börskurs | Järvsö | 
bilförsäljningen | förför | förhör | föll | körsbärsblom | slängkyss | säckväv | 
avgörs | göl | ohygglighet | fly | Heby | budgetförslaget | 
ekomjölk | stjäl | prototyper | uppförd | Friberg | 
uppköp | mygg | välgödd | världsdel | betygssystemet | dödsdag | 
Växjö | Buber | husförhör | ofärdig | ägo | Högberg | sysslolös | 
härbärge | köpeskillingen | Råberg | flyg | Agassi | Gylling | 
försvarsspel | Järnvägsmuseum | börsvärde | försumlig |Vårberg | 
fäders | Husby | gråberg | skynke | bygg | broschyr | RRV |  
försörjd | kinkig | höll | tättbebyggt | omkörd | körts |upphävd |  
skogskoncernen | bebyggd | bokförlag | förköp | Dolby |  
fördömd | Gällö |valsedelsförsändelse | Wahllöf | fullföljde | ryggmärg |   
energiförsörjningen | säkerhetssystemet | Högsbo |utförts| biokemi | upphävs |  
dy | Björnson | gylf | hy | tjing | Busby | Böök | fyllo | 
Högbom | försvarsvilja | flyktförsöket | mjölkchoklad | Kjell-Olof | döp 
| sjöngs | Furberg | följ | flygflottilj | medfödd | färskvaror | dödsdömd   
| avtalsförslaget | vällovliga | hänförs | Körsbärsvägen | tjock  
| bök | sjöröveri | Morberg | välbehövlig | halkolycka | försiggå | hjärtbyte  
| byggjobb | Torshög | kärnvapnen | upprör | försiktigt | kjol | skörbjugg   
| uppsjö | bombflyg | bryggor | förhörsrum | Körbergs | Valby | känguru  
| huvudväg | Sävsjö | kylig | BRD | bökig | fräschör | Björnsson | reguljärflyg   
| kilo | miljöskäl | Jönköping | USA-besök | blodkärl | kyrkokör | Böhm | törst   
| högfärd | gärde | flygfält | Gyll | fjärd | häl | försvarslös | dypöl  
| personalutbildning | bågskytt | uppsköt | tja | köpslog | regeringsförklaring  
| miljöskildring | försäkringsbedrägeri | Gullesjö | förbrödring  
| omöjliggörs | glykol | uppförts | avskydd | flyktingförläggning | färsk  
| Falköping | sjöngo | skolkök | utgörs | kyrkklockor | laglydig | ATP-systemet  
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| jordhög | Vällingby | ö | totalförstörd | väg | spökskepp | dödssjuk   
| kyrkbröllop | hötjuga | Pierres | fullmäktigemötet | Lovö; 
 
Adam  = A: D A M; 
Bertil  = B Ä4 2T I L; 
Caesar = S E: S A R;     
David  = D A: V I D; 
Erik  = E: R I K; 
Filip = F I: L I P; 
Gustav  = G U S T A V; 
Helge  = H E L G E;      
Ivar  = I: V A R;       
Johan  = J O: H A N;    
Kalle = K A L E0 | K A L E0 K A: M E: L; 
Ludvig = L U D V I G; 
Martin = M A 2T I N; 
Niklas = N I K L A S; 
Olof = O: L Å F; 
Petter = P E T E0 R | P E0 L E0 P L U T; 
Quintus = K U: I N T U S; 
Rudolf = R U: D Å L F; 
Sigurd = S I: G U 2D; 
Tore = T O: R E0; 
Urban = U R B A N; 
Viktor = V I K T Å R; 
Wilhelm = V I L H E0 L M; 
Xerxes = K S Ä4 R K S E0 S; 
Yngve = Y NG V E0; 
Åke = Å: K E0; 
Ärling = Ä3 L I NG;     
Östen = Ö S T E0 N; 
 
 
<bokstav>   = Adam | Bertil | Caesar | David | Erik | Filip | Gustav | Helge  
| Ivar | Johan | Kalle | Ludvig | Martin | Niklas | Olof | Petter  
| Quintus | Rudolf | Sigurd | Tore | Urban | Viktor | Wilhelm | Xerxes 
| Yngve | Åke | Ärling | Östen; 
<3bokstäver> = -? <bokstav> -? <bokstav> -? <bokstav> -?; 
 
/*Power*/ 
på = P Å:; 
av = A: V; 
sätt = S Ä T | S L Å:; 
stäng = S T Ä NG | S L Å; 
tv = T E: V E0 | T E: V E0 N; 
ljudanläggning  = J U: D A N L Ä G N I NG | J U: D A N L Ä G N I NG E0 N; 
spela   = S P E: L A; 
cd  = S E: D E: N; 
<sätt_på> = sätt på; 
<stäng_av> = stäng av; 
 
<power> = <sätt_på> | <stäng_av> | spela; 
<objekt> = ljudanläggning | tv | cd | -; 
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<power_objekt> =  -? <power> -? <objekt> -?; 
 
/*Gardin*/ 
gardinerna  = G A D I: N E0 N A; 
öppna   = Ö P N A; 
<gardinerna>    = -? (stäng | öppna) -? gardinerna -?; 
 
/* Kanal */ 
växla = V Ä K S L A; 
kanal = K A N A: L; 
 
/*till = T I L; 
ettan = E T A N; 
tvåan = T V Å: A N; 
fyran = F Y: R A N;  
spår    = S P Å: R; 
 
<byt_till> = byt till; 
<kanal> = ettan | tvåan | fyran;*/ 
<byt_kanal> = -? växla -? kanal -? <på_tv>? -?; 
 
/*Volym*/ 
höj = H Ö J | H Ö: G R E0 | Ö: K A; 
sänk = S Ä NG K | L Ä: G R E0; 
volym = V Å L Y: M | V Å L Y: M E0 N | J U: D E0 T | J U: D; 
<på_tv> = på tv; 
<på_ljudanläggning> = på ljudanläggning; 
<vilket_objekt> = <på_ljudanläggning> | <på_tv>; 
<justera> = höj | sänk; 
<justera_volym> = -? <justera> -? volym -? <vilket_objekt>? -?; 
 
/*Standby-funktion*/ 
sluta   = S L U: T A; 
börja = B Ö4 R J A; 
lyssna  = L Y S N A; 
<standby>   = -? (sluta | börja) -? lyssna -?;  
 
/*Avsluta*/ 
avsluta = A: V S L U: T A;  
programmet  = P R O G R A M E0 T; 
<avsluta>   = -? avsluta -? programmet -?; 
 
/*Produktion*/ 
$<control_command>  = (<filler>? <filler>? <filler>? <filler>?)| <3bokstäver> | <gardinerna> | 
<justera_volym> | <standby> | <avsluta> | <byt_kanal> | <power_objekt> ; 
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