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Technika, která pomáhá

MĚSÍCE

Když se tělu
nedaří!
FOTO: OSSUR

Někdy se lidskému tělu prostě něco
nepovede, a pak nezbývá, než hledat
pomoc u lékařů. Ani ti by však bez
spolupráce se špičkovou technikou
mnohdy pomoci nemohli.

Nadiktuj to počítači!
„Spusť televizi a přepni na ČT1.“ Když tuto větu v budoucnu sami
v místnosti řeknete, nebude to znamenat, že trpíte samomluvou.
Pravděpodobně jste dali hlasový příkaz počítači.

N

a‰e komunikace s poãítaãi je pomûrnû
nedokonalá. Pro bûÏné uÏivatele je pﬁirozené ovládání programÛ pomocí my‰i, vyhledání nûkter˘ch funkcí programÛ je ale zdlouhavé. Zkuste nazpamûÈ ﬁíci, ve kterém
menu Wordu najdete funkci Najdi a ZamûÀ?
Zku‰enûj‰í ﬁeknou: „Pﬁece pouÏiju klávesovou zkratku Ctrl + H.“ Klávesové zkratky
ale do na‰í pamûti pﬁicházejí a zase z ní rychle odcházejí. Nebylo by jednodu‰‰í poãítaãi
ﬁíct: „Najdi a ZamûÀ!“?
Ovládání poãítaãe hlasem vlastnû není pﬁíli‰ sloÏitá aplikace, Windows od verze XP ji
mají pro angliãtinu. UÏivatel zde totiÏ na roz-
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díl od pﬁepisu ﬁeãi do poãítaãe vystaãí s omezenou skupinou pﬁíkazÛ. U nás, v Laboratoﬁi poãítaãového zpracování ﬁeãi pﬁi Fakultû
mechatroniky Technické univerzity v Liberci, vznikl program MyVoice, kter˘ ãesk˘m
uÏivatelÛm – a nejen tûm tûlesnû postiÏen˘m
– zprostﬁedkuje úplné ovládání poãítaãe pomocí hlasu.

»Můj hlas« místo myši
MyVoice je aplikace, která se plnû integruje do
operaãního systému. Pokud ji pﬁidáte do programu po spu‰tûní (a dokonce i to lze uãinit
hlasov˘mi pﬁíkazy), je po kaÏdém startu po-

PŘEPIS MLUVENÝCH POŘADŮ

L program pro přepis mluvených pořadů do textové podoiberecká laboratoř vyvíjí kromě jiných

by. Je sice stále ve fázi vývoje, ale už teď
má výborné výsledky. Pracuje se slovníkem 300 000 slov, přepis 10minutového pořadu trvá 50 minut s úspěšností 80 %. Pokud má mluvčího
v databázi,
dokáže jej za
dobrých zvukových podmínek
i identifikovat. Tato aplikace bude moci
přepisovat pořady pro neslyšící v úplném znění, ale zdaleka nejen to: najde bezesporu uplatnění
ve školách i na soudech. |

FOTO: TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC

| Technika může tělu pomoct
různě – funkční náhradu nohy asi
nepřehlédnete, sluchový implantát
ve spánkové kosti nespatříte.
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POČÍTAČ MÍSTO OPERÁTORA

P

ro angličtinu existuje více systémů
rozeznávání řeči, díky menšímu počtu slovních tvarů je zde situace oproti
češtině jednodušší. Velkou budouc-

nost mají systémy, které zajistí
provoz telefonických center bez
lidské účasti. Obsluhu bankovního
účtu, zřízení cestovního pojištění nebo
jednání s mobilním operátorem bude mít
na starosti aplikace schopná rozeznávání hlasu. Na
takovém
systému (integrovaném
s webovými
službami) spolupracují společnosti IBM
a Cisco. |
▼

ãítaã pﬁipraven ﬁídit se va‰imi pﬁíkazy pﬁi- ci s okny, skupina My‰ pﬁirozenû pﬁíkazy pro
cházejícími z bûÏné náhlavní soupravy s mik- pohyb. Jsou rozãlenûny na rÛznû dlouhé skorofonem. Pomocí MyVoice lze provádût v‰ech- ky a práci s tlaãítky. UÏivatel si v programu
ny bûÏné operace: pohybovat se ve sloÏkách pro oblíbené aplikace ãi úkony mÛÏe definoa spou‰tût aplikace, editovat texty, psát e-ma- vat vlastní pﬁíkazy, napﬁíklad pﬁíkazy pro naladûní jednotliv˘ch
ily, »brouzdat« na inrozhlasov˘ch stanic.
ternetu. A s hardwaKdyž ztratíte
Ale nutné to není,
rov˘m vybavením
možnost pohybu,
okamÏitû po instalataké ovládat televizrychle zjistíte, jak ci je totiÏ program
ní tuner a telefonovat.
pﬁipraven pro pouÏíJak je to moÏné?
je to obyčejné
vání. Staãí urãit, zda
Program se spustí
klikání myší
bude mluvit muÏsk˘
v samostatném oknû,
důležité
ãi Ïensk˘ hlas.
kde jsou zobrazeny
základní skupiny pﬁíkazÛ, které vidíte na obrázku. V podskupi- Bez klávesnice na web
nách jsou pﬁíkazy pro ovládání konkrétní ob- Jak vypadá konkrétní úkol – spustit Internet
lasti, tedy napﬁ. skupina Klávesnice obsahuje Explorer a vyhledat webovou stránku? Sled
pﬁíkazy pro v‰echna písmena (je moÏné je za- pﬁíkazÛ zní: „Probuì se, SpusÈ aplikaci, Indávat hláskováním i prostﬁednictvím jmen ternet, Adresa, Dva, Jedna, Es (z li‰ty se
s odpovídajícím poãáteãním písmenem), sku- vysune jiÏ dﬁíve pouÏívaná adresa
pina Okno obsahuje v‰echny pﬁíkazy pro prá- www.21stoleti.cz, samozﬁejmû je moÏné ji
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| Technika pacienta při operaci
obklopuje, ale mnohdy se stává
i jeho novou součástí. Spolupráce
doktora a inženýra je ve
zdravotnictví nezbytná.
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| Na stránkách
www.fugasoft.cz si můžete
vyzkoušet demoverzi hlasového ovládání. Je provedena zajímavým způsobem: jádro systému je umístěno na serveru
a k rozpoznávání dochází prostřednictví internetu (tzv.
distribuované rozpoznávání).
Plná verze programu MyVoice
stojí 5500 Kč.
vyhláskovat), DolÛ (adresa se oznaãí), Vezmi (odpovídá pﬁíkazu Enter), 9. odkaz (pﬁejde na 9. odkaz na stránce, je to vstup do
rubriky Technika), Vezmi (poãítaã otevﬁe
ãlánky o technice).“ Postup není zdlouhav˘, jak by se mohlo zdát, navíc lidé, kteﬁí
nemohou h˘bat rukama, mají obvykle vût‰í trpûlivost… Nejdéle trvají operace s kurzorem (posunování ‰ipky po urãit˘ch úsecích, »doprava 100 bodÛ« apod.).
Pﬁi psaní a editaci textÛ je moÏné diktovat
text po hláskách, po slovech ãi cel˘ch pﬁipraven˘ch frázích. I ve‰keré úpravy – mazání slov a jejich oznaãování, zmûny stylu ãi
velikosti – je moÏné provádût hlasovû. MyVoice je unikátní jednak rozpoznáváním hlasu, ale pﬁedev‰ím propracovanou strukturou
pﬁíkazÛ, díky níÏ je moÏné provést opravdu
kaÏdou operaci. Systém je velmi flexibilní,
uÏivatel jej mÛÏe nauãit nové pﬁíkazy a dokonce celou sekvenci pﬁíkazÛ. |

ŘEČ A POČÍTAČ

P
znávání řeči

roblematiku počítačového zpracování řeči můžeme rozdělit na rozea syntézu hlasu (řeč
reprodukovaná počítačem). Cílem

obou oborů jsou systémy, které
slučují obé, tedy »mluví i poslouchají«. Hlásky jsou v programech navzorkovány – v pravidelných intervalech je
analogový signál digitalizován,
kvalitní výsledky poskytují vzorkování
16 kHz (16 tisíc vzorků za vteřinu). Rozpoznávání jednotlivých hlásek není problém, ale pro dobré výsledky rozpoznávání slov musí mít program
dostatečně velký slovník. To se
stává problémem u češtiny, která
kvůli své ohebnosti potřebuje milion
vzorků (angličtině stačí 50 000). |
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Ovládejte
počítač očima!
I4Control je původní český vynález, pomocí něhož můžete ovládat
počítač pouhým pohybem očí. Obyčejné brýle bez skel s malou
kamerou otevřou postiženým bránu do světa. A nejen jim.

I

4Control je v podstatû my‰ – také jej jako
obyãejnou my‰ mÛÏete do kaÏdého poãítaãe pﬁipojit, to je velká v˘hoda. Obyãejná
ãernobílá CCD kamera systému PAL s nízk˘m rozli‰ením (208 x 156 bodÛ) sleduje pohyb zornice. Pﬁi prvním pouÏití pﬁístroje se
kamera musí nejprve nakalibrovat – uÏivatel
se dívá do stﬁedu monitoru a stiskne tlaãítko
na ﬁídicím modulu. Tím se vytvoﬁí obdélník
klidové polohy. Pokud je oko v této stﬁedové
poloze, nic se nedûje. AÏ pﬁi vyboãení zorni-

ly a ty neb˘vají ani pﬁi úplném ochrnutí zasaÏeny. Dnes vím, Ïe to není zcela pravda, ale
99 procent handicapovan˘ch s pohybem oãí
problémy nemá,“ prozradila 21. STOLETÍ
inÏen˘rka Marcela Fejtová z Gerstnerovy laboratoﬁe, zﬁízené pﬁi katedﬁe kybernetiky
âVUT v Praze, která spolu se sv˘m bratrem
stála u zrodu nápadu.
Hlavní kriteriem pﬁi v˘voji byla cena, aby
postiÏení nemuseli platit horentní sumy. Systémy pro urãení polohy oãí jiÏ existují, je to

| Vlevo vidíte záznam
pohybu očí malého
čtenáře – dyslektika.
Několikrát se vrací na
začátky řádků. Vpravo je
záznam pohybu očí
předškolního dítěte. Dělá
to samé, vrací se k
prvnímu obrázku v řadě
nebo je prohlíží chaoticky.
Bude to pravděpodobně
dyslektik.
ce z jeho rámce vy‰le modul pokyn pro pohyb kurzoru pﬁíslu‰n˘m smûrem. BûÏné poãítaãové kliknutí se zde zmûnilo na mrknutí.
Jedním del‰ím mrknutím provedete klik, dvakrát tak dlouh˘m mrknutím, uÏ spí‰ zavﬁením oka, provedete dvojklik. Kamera je umístûna na obrouãce br˘lí, mÛÏete proto h˘bat
hlavou, jak chcete.
Jiné systémy pro sledování zornic jsou
umístûny na monitoru, uÏivatel musí mít hlavu v urãitém vymezeném prostoru. A také to
takové systémy dost prodraÏuje.

Mrkněte si na Explorer!
Nasadil jsem si br˘le a nakalibroval. První tahy »my‰í« byly nejisté, ale po chvilce jsem pochopil, jak oãima h˘bat. Pak
jsem zkou‰el spou‰tût programy, po tro‰e úsilí se zaãalo daﬁit i to. Handicapovaní se zaﬁízení nauãí ovládat takﬁka okamÏitû: jsou na rÛzné
kompenzaãní pomÛcky zvyklí.

Jak nápad vznikl?
„âetla jsem kdesi ãlánek o tom,
Ïe oãní pohyby ovládají tﬁi sva-

| Modul I4Control má jen tři
ovládací prvky (na horní ploše).
Až bude v sériové výrobě,
jistě dostane líbivější kabát.

pomûrnû stará záleÏitost, které se vûnuje dokonce vûdní obor videookulografie. Napﬁíklad v padesát˘ch letech se takov˘ primitivní systém pouÏíval pﬁi konstruování letadel.
PilotÛm kápli do oka reflexní barvu, aby byla zornice dobﬁe viditelná. Pak pilota filmovali a sledovali, na jaké místo palubní desky
se dívá, a tam pak konstruktéﬁi umístili nejdÛleÏitûj‰í mûﬁicí pﬁístroje. Dnes existují sofistikované systémy s nûkolika kamerami
a vysokou pﬁesností. Stojí ov‰em statisíce
a zaberou pÛlku místnosti.
„Na‰e kamera je pﬁipnutá na obyãejn˘ch
br˘lov˘ch obrouãkách, pﬁi v˘robû pro-
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