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Sammandrag

Denna uppsats beskriver arbetet med utvecklingen av en prototyp för röst-
styrning i mobiltelefon. Arbetet har utförts i samarbete med TeliaSonera
i Uppsala. Prototypens syfte är att realisera röststyrning via kommunika-
tion med en taligenkänningsserver. Detta har skett med olika protokoll
som har implementerats för att skapa en kommunikation över Internet
mellan klient och server. Prototypen är en dikterbar matlista med en styrd
grammatik.

Prototypen utvärderas med avseende på taligenkänningsresultat mot
en referensmodell baserad på TeliaSoneras system. Referensmodellen an-
vänder det publika telefonnätet som kommunikationskanal. Modellerna
utvärderas och jämförs med hjälp av Word Error Rate samt konfidensnivå-
er.

Resultatet från utvärderingen visar att prototypen är nästintill likvärdig
med referensmodellen vad gäller taligenkänningsresultat. Dock har utvär-
deringen skett under orättvisa förhållanden där prototypen har använt
samma lokala nätverk som servern för kommunikation till skillnad från
referensmodellen där ljuddata färdas över en längre sträcka.

Abstract

This thesis describes the work of developing a prototype for voice control
in a mobile phone. The work has been performed in cooperation with
TeliaSonera in Uppsala. The purpose of the prototype is to implement
voice control for a smartphone by communicating with a speech recogni-
tion server. This has been achieved using different protocols which have
been implemented to create an Internet-based communication between
client and server. The prototype is an application which enables dictation
of items in a shopping list.

The prototype is evaluated with respect to speech recognition results
against a reference model based on TeliaSonera’s system. The reference
model uses the Public Switched Telephone Network as means of commu-
nication. The two models are evaluated by comparing Word Error Rates
and confidence levels.

The results of the evaluation show that the prototype is almost equiv-
alent to the reference model with regard to speech recognition results.
However, the evaluation was performed under unfair conditions where the
prototype communicated with the server using the same local network as
opposed to the reference model where audio data travels a longer distance.
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1 Inledning

Efterfrågan på röststyrda tjänster har under det senaste decenniet ökat. I och
med uppkomsten av smartphones1 har utbudet av röststyrda applikationer
exploderat på marknaden och röststyrning i mobiltelefon är större än någonsin.
De stora företagen utvecklar söktjänster och virtuella assistenter till telefoner
som styrs helt av användarens röst. Den nya tekniken för smartphones ökar
även möjligheterna för amatörutvecklare att integrera taligenkänning i sina
egna applikationer. Med hjälp av server- och molnbaserad teknik kan företagen
dessutom erbjuda kunderna snabbare och bättre produkter.

Röststyrning innebär möjligheten att styra en teknisk anordning med hjälp
av rösten. För att realisera röststyrning krävs att talarens input omvandlas till
text. Detta sker i taligenkänningsprocessen. Därefter hanteras textoutput av
röststyrningssystemet som utför en handling baserat på semantisk tolkning av
texten.

En serverbaserad taligenkänning är den vanligaste modellen för röststyrning
i mobiltelefon. En viktig aspekt för att röststyrning i mobiltelefon ska fungera
korrekt är att data som överförs till taligenkänningsservern levereras felfritt. Det-
ta innebär att om data försvinner på vägen försämras taligenkänningsresultatet
och tjänsten kan i värsta fall bli obrukbar om de igenkända orden är irrelevanta
i sin kontext.

Den här uppsatsen kommer att behandla två olika tekniker för överföring
av taldata mellan klient och server. Det publika telefonnätet (PSTN) anses vara
det mest högkvalitativa alternativet att transportera ljud över ett geografiskt
avstånd. En konkurrerande teknik är talöverföring över IP-nätverk (VoIP) som
erbjuder mer ekonomiska tjänster men ej samma servicekvalitet. Dock ligger
VoIP inte långt efter PSTN i utvecklingen vad gäller kvalitativ överföring av
taldata.

1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna till röststyrning i
mobiltelefon. För att realisera detta har en prototyp som kommunicerar med en
taligenkänningsserver med hjälp av Internetprotokoll tagits fram. Prototypen har
utvecklats i samarbete med TeliaSonera som har stått för taligenkänningsservern
Nuance Recognizer 9.0.

Prototypen har utvärderats mot en referensmodell. Referensmodellen som

1I denna uppsats har författarna valt att använda den engelska termen smartphone i stället för
en svensk översättning. Detta då den engelska termen är vanligast förekommande i folkmun. Det
bör även tilläggas att termen mobiltelefon i vissa avsnitt används synonymt med smartphone.
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är baserad på TeliaSoneras system går via det publika telefonnätet för överföring
av ljud istället för Internet. De bägge systemen har jämförts med avseende
på taligenkänningsresultat. Utvärderingen lägger även grunden för uppsatsens
frågeställning där tanken är att ta reda på om prototypen kan uppnå likvärdiga
resultat som referensmodellen vad gäller taligenkänning.

Utöver detta har även en marknadsundersökning av området röststyrning i
mobiltelefon utförts. Undersökningen inkluderar en redovisning av tillverkare
av taligenkänningsmjukvara, de största plattformarna för smartphones, aktu-
ella röststyrda applikationer samt en redogörelse för nuvarande trender och
framtidsutsikter inom området. Detta för att ge en inblick i hur marknaden för
röststyrda tjänster ser ut idag.

1.2 Disposition
Uppsatsen är indelad enligt följande: i kapitel 2 presenteras grundläggande
bakgrundsfakta till uppsatsen, i kapitel 3 ges en beskrivning av den prototyp
som har utvecklats i och med detta examensarbete, i kapitel 4 redovisas utvär-
deringen i form av metod, resultat samt en diskussion av resultaten. Slutligen, i
kapitel 5 redogörs för de slutsatser som har dragits av resultaten samt fortsatt
arbete med prototypen.

1.3 Uppdelning
Examensarbetet har utförts gemensamt. Dock har huvudansvaret för uppställ-
ningen av uppsatsen delats upp. Uppdelningen redovisas i tabell 1.1.

Kap. Amanda Arvid Gemensamt
1 1
2 2.1, 2.3.2, 2.4 2.2, 2.3.1, 2.6.1

2.5, 2.6.2, 2.7.3 2.7.1, 2.7.2
2.7.4

3 3.1, 3.4 3.2, 3.3, 3.5
4 4.1, 4.4.2 4.2, 4.3, 4.4.1 4.5
5 5

Tabell 1.1: Uppdelning av arbetet.
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2 Bakgrund

I detta kapitel ges en bakgrund för de områden som behandlas i uppsatsen.
Avsnitt 2.1 ger en beskrivning av röststyrning. Avsnitt 2.2 går igenom tali-
genkänningsprocessen som är en viktig komponent i röststyrning. Avsnitt 2.3
diskuterar digital signalbehandling som krävs för att en digital terminal ska
kunna bearbeta ljud. I avsnitt 2.4 behandlas talöverföring över telekommuni-
kationsnätverk vilket lägger grunden för uppsatsens utvärdering. Avsnitt 2.5
beskriver olika implementeringsmetoder av taligenkänning i en mobiltelefon.
Avsnitt 2.6 ger en översikt av TeliaSoneras system och deras användning av
taligenkänning. Kapitlet avslutas med en marknadsundersökning av aktuella
produkter för röststyrning i avsnitt 2.7 för att ge en insikt i hur röststyrning
tillämpas praktiskt idag.

2.1 Röststyrning
Röststyrning är ett system för att styra teknisk utrustning med rösten. Detta
innebär att användaren talar in ett kommando istället för att förmedla det med
hjälp av händerna. Röststyrning har funnits länge i syfte att underlätta vardagen
för funktionshindrade personer. Enligt Taylor (2010) har antalet röststyrda
tjänster ökat i och med nätverksanslutning och ökad prestanda i mobiltelefoner.
Då mobiltelefoner är mobila medför detta att användaren kan befinna sig i
situationer där det är svårt att släppa ögon- eller handkontroll vilket gör att
röststyrning underlättar användandet av mobiltelefonen.

Förenklat exempel på röststyrd applikation i mobiltelefon:

(1) 1. Talinput: SMS:a Peter kommer du hem till middag frågetecken

2. Taligenkänningsbearbetning.

3. Textoutput: ”SMS:a Peter kommer du hem till middag?”

4. Handling: Öppna SMS-klient, leta upp ”Peter” i kontaktlistan och
ange som mottagare, mata in text i smsklient.

Röststyrda applikationer grundar sig enligt Taylor (2010) på taligenkänning
som är en metod för att transformera mänskligt tal till text. Taligenkännings-
processen behandlas mer ingående i kapitel 2.2. Den returnerade textsträngen
från taligenkänningen analyseras därefter på en semantisk nivå där syftet hos
yttrandet tas fram. Utifrån semantisk information omvandlar därefter systemet
för röststyrning texten till konkreta handlingar. Det är viktigt att systemet klarar
av disambiguering då samma ord kan förekomma i olika kontexter.
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Figur 2.1: Röststyrningsprocessen.

2.2 Taligenkänning
Taligenkänning är den datorbaserade tekniken att, givet en akustisk ljudsignal,
identifiera eventuellt tal i signalen och representera det som en textsträng (även
kallat tal-till-text). Ett taligenkänningssystem begränsas av tre olika faktorer
(Jonson, 2010): användarantal (talarberoende eller talaroberoende), storlek
på vokabulär (liten eller stor) samt det flyt med vilket en användare kan tala
(enskilda ord eller kontinuerligt tal). Dessa tre variabler påverkar komplexiteten
hos och omfattningen av taligenkänningssystemet. Den typ av system som
beskrivs nedan är ett Large Vocabulary Continuous Speech Recognition-system
(LVCSR) baserat på dolda Markovmodeller (HMM). Detta är standardmetoden
hos dagens största taligenkänningssystem (Holmes och Holmes, 2001). Large
Vocabulary innebär 20 000–60 000 ord och med Continuous Speech Recogni-
tion menas att input kan vara normalt tal, utan pauser för att markera enskilda
ord.

Ett sätt att se på taligenkänning är att det finns en ”sann” textrepresentation
för en given talsignal men att denna representation har blivit förvrängd av
den brusiga kanal som signalen färdas i. Uppgiften är då att ur denna brusiga
kanal utvinna den sanna textsträngen för ljudsignalen. Man söker att skapa
en modell av kanalen och dess brusiga egenskaper för att sedan förvränga alla
möjliga yttranden i språket med hjälp av modellen, jämföra dessa med den
ursprungliga talsignalen och slutligen extrahera det yttrande som är mest likt.
Detta är kärnprincipen hos HMM-baserade taligenkänningssystem.

Det som beskrivs i den här uppsatsen är stegen som krävs för att utföra
taligenkänning av en ljudsignal. Detta förutsätter ett redan tränat system. Då
träning av taligenkänningssystem är ett omfattande ämne i sig utelämnas det
här. För en genomgång av detta, se Jurafsky och Martin (2009).

Det första steget som krävs för att utföra taligenkänning är att den akustiska
ljudsignalen överförs till en digital representation. Detta kallas digital signalbe-
handling (DSP). Därefter används en metod för att beskriva ljudsignalen i form
av en mängd särdragsvektorer. En sådan metod är Mel Frequency Cepstrum
Coeffiecients (MFCC). Särdragsvektorerna som beskriver ljudsignalen skickas
sedan till en avkodare. Avkodaren använder sig av tre olika modeller och ett
ordlexikon för att ta fram den mest sannolika textrepresentationen av ljud-
signalen. Dolda Markovmodeller används tillsammans med Gaussian Mixture
Models (GMM) för att ta fram de mest sannolika fonerna för en ljudsignals
särdragsvektorer. Ett uttalslexikon för ord beskriver vilka foner ord utgörs av. En
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statistisk språkmodell (SLM) används för att ange vilka ordföljder som är mest
sannolika i språket. Nedan beskrivs taligenkänningsprocessen mer ingående.

2.2.1 Signalbehandling

För att ett taligenkänningssystem ska kunna bearbeta ljud behöver den analoga
ljudsignalen överföras till en digital representation. Detta kallas analog-till-
digital-konvertering (A/D). Då digital signalbehandling är ett område som är
viktigt även för telekommunikation diskuteras detta i ett separat avsnitt, 2.3.

2.2.2 Särdragsbeskrivning

Om ljudsignaler ska kunna jämföras med varandra behövs ett sätt att beskriva
dem på. Som beskrivning används ofta en mängd särdrag som extraheras från
ljudsignalerna (feature extraction).

Ett steg som ofta görs innan extrahering av särdrag är pre-emfas. Då tal-
röret påverkar styrkan hos ljudet som produceras får de höga frekvenserna i
spektrumet mindre styrka än de lägre. Pre-emfas höjer ljudstyrkan hos de höga
frekvenserna och jämnar därmed ut skillnaderna. Detta har visat sig förbättra
identifieringen av foner (Jurafsky och Martin, 2009).

Figur 2.2: Ett fönster på 20 ms i en ljudsignal. Illustration tagen från programmet WaveSurfer.

Ljudsignalen delas sedan upp i korta fönster på 20-25 millisekunder (ms)
vardera. Då talröret inte hinner förändras signifikant på denna korta tid är det
ett lämpligt tidsfönster att använda (Holmes och Holmes, 2001). Fönstrena
överlappar varandra med 50 %, alltså 10 ms. Ett avsmalnande, så kallat, Ham-
mingfönster används för att undvika osammanhängande start och slut på ett
fönster.

Varje tidsfönster i signalen beskrivs sedan med hjälp av en särdragsvektor.
Den vanligaste använda särdragssvektorn är MFCC som består av 39 särdrag –
så kallade koefficienter.

För att få fram dessa koefficienter används först diskret fouriertransform
(DFT) för att extrahera information om hur mycket energi signalen innehål-
ler vid olika frekvenser. Resultatet från DFT överförs sedan till melskalan som
ligger närmare människans hörsel i beskrivning. Detta förbättrar taligenkännings-
prestandan (Jurafsky och Martin, 2009). Därefter görs melspektrumet om till ett
så kallat cepstrum. Ett cepstrum separerar filtret (talröret) från källan (stämläp-
parna). Detta är användbart då talrörets utformning ger den mesta information
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om fonen. De tolv första cepstralkoefficienterna, som enbart innehåller in-
formation om talröret, används i särdragsvektorn (Jurafsky och Martin, 2009).
Därefter beräknas även ett energisärdrag och slutligen 13 delta- och dubbeldelta-
värden för fönstret i talsignalen. Deltasärdragen beskriver förändringar i särdrag
från fönster före det aktuella fönstret samt förändringar till efterföljande fönster.

2.2.3 Den akustiska modellen

Den akustiska modellen tilldelar en ljudsignal och dess beskrivning i form av
särdragsvektorer de mest sannolika lingvistiska enheter som de tillhör – delar
av foner, foner och ord. Detta görs i två delar: med dolda Markovmodeller för
foner och delfoner och ett uttalslexikon för ord som mappar fonerna till ord.

HMM inom taligenkänning beskriver sannolikheten för en viss sekvens
av särdragsvektorer. Denna sekvens kan bestämmas på olika sätt. En enkel
indelning vore att skapa en HMM för att representera varje ord i vokabulären.
Detta är dock otympligt då det för varje ord behövs tränas en ny HMM med
ljuddata och för LVCSR används vokabulärer på 20 000-60 000 ord. I stället
för ord låter man oftast HMM representera fonliknande enheter (sub-word
models) (Holmes och Holmes, 2001). Ett uttalslexikon för ord används senare
för att koppla dessa enheter till ord. Systemet behöver då endast tränas på
de fonliknande enheter som förekommer i språket och inte alla ord. Sedan
kan helt enkelt ord läggas till genom att utöka lexikonet med det nya ordet
samt dess uttalsbeskrivningar i form av foner. En modell som ofta används
för taligenkänning är kontextberoende trifoner. Det är en modell av en fon
tillsammans med dess vänster- och högerliggande kontext. En sådan HMM för
taligenkänning ser ut som följer:

Figur 2.3: En dold Markovmodell för taligenkänning.

där s1 till s3 beskriver en fon i en viss kontext. Dessa tillstånd består även
av observationssannolikheter. Det är sannolikheten för att ett tillstånd ska ha
gett upphov till en viss särdragsvektor från en talsignal. s0 och s4 (start- och
sluttillstånd) är speciella tillstånd där observationer ej görs. Givet ett tillstånd
som inte är start- eller sluttillstånd finns det övergångar till nästa tillstånd och
till det aktuella tillståndet. Detta gestaltar två egenskaper hos tal:

1. Tal är sekventiellt.

2. Foner kan variera i form av tid (duration).

Observationssannolikheterna uttrycks med hjälp av normalfördelningar (Gaussi-
an). En normalfördelning beskriver ett särdrag i en särdragsvektor och består av
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ett medelvärde µ och en varians σ. Då akustiska särdrag ofta inte är normalför-
delade används en sammansättning av sådana normalfördelningar. Detta kallas
då för en Gaussian Mixture Model (GMM).

Slutligen används ett uttalslexikon som består av ord och de sekvenser av
foner som orden byggs upp av. Ett ord kan beskrivas med fler än en fonsekvens
– vanligen har ett ord 1-2,5 uttalsalternativ (Jurafsky och Martin, 2009).

2.2.4 Språkmodellen

I tidiga taligenkänningssystem användes enbart akustiska modeller då det ansågs
att talsignalen innehöll all information som behövdes för att återge en textsträng
(O’Shaughnessy, 2000). Ett sådant system gav dock bara som output sekvenser
av foner. Detta är problematiskt då samma följd av foner kan delas in i olika
ord:

(2) [juã]

Ovanstående fonsekvens kan utgöra något av orden ”jord”, ”gjord” eller ”hjord”.
Givet en viss kontext är dock ett utav dem mer sannolikt än de andra två. En
språkmodell är ett sätt att lyfta fram de semantiska, pragmatiska och syntaktiska
restriktioner (constraint) som medför att vissa ordsekvenser samförekommer
oftare än andra i mänskliga språk. Den vanligaste metoden som detta görs
på är dock inte lingvistiskt förankrad. Den statistiska språkmodellen nyttjar
sannolikheter av sekvenser av ord, n-gram, för att visa dessa restriktioner hos
språk. De n-gram som vanligtvis används för LVCSR är 3-gram, 4-gram och även
5-gram. Med tillräckligt mycket data ger högre n-gram en ökning i prestanda
(Jurafsky och Martin, 2009). I n-grammen tas även start- och slutmarkeringar
av ord med. Om detta inte gjordes skulle n-gram med ett första ord som aldrig
förekommer i början av en mening ändå kunna placeras där. Exempel på bigram
av frasen ”i porös jord kan luft och vatten cirkulera”:

(3) <s> i, i porös, porös jord, jord kan, kan luft,
luft och, och vatten, vatten cirkulera, cirkulera </s>

Oavsett hur mycket data en språkmodell tränas på kommer det alltid att finnas
ovanliga ord som inte förekommer i träningsdata. För att undvika en nollsan-
nolikhet i språkmodellen för dessa ordsekvenser används olika metoder för
utjämning (smoothing). Utjämning används även för att minska skillnader mel-
lan väldigt högfrekventa n-gram och mindre frekventa. Se Jurafsky och Martin
(2009) för en redogörelse av olika utjämningsmetoder.

2.2.5 Avkodning

För att ta fram den mest sannolika textsträngen givet en ljudsignal används
den akustiska modellen tillsammans med språkmodellen. Denna process kallas
avkodning (decoding) och systemet som utför detta en avkodare (Holmes
och Holmes, 2001). Detta kan kopplas till modellen av den brusiga kanalen
där koden till ljudsignalen måste lösas. För att räkna ut den mest sannolika
textsträngen för en ljudsignal maximeras produkten av två faktorer:
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Ŵ = arg maxP(O|W)P(W)(4)

där P(O|W) är sannolikheten att observera särdragsvektorn O givet ordse-
kvensen W och P(W) är sannolikheten att observera ordsekvensen W oberoende
av den akustiska signalen.

Avkodning kan göras med olika algoritmer. En algoritm som ofta används är
Viterbi, en dynamisk programmeringsalgoritm. Givet ett antal observationer i
form av särdragsvektorer, tar Viterbi fram den mest sannolika stigen genom en
HMM. Viterbi beräknar till skillnad från forward-algoritmen den bästa stigen
och inte summan av alla stigars sannolikhet. Algoritmen tar först fram den mest
sannolika sekvensen av tillstånd (foner) och använder därefter tillbakaspårning
(backtracing) genom tillstånden och språkmodellen för att ta fram den mest
sannolika sekvensen av ord. Viterbi är en bredden-först-algoritm vilket gör
den långsam för LVSCR. Av den anledningen har försök gjorts att snabba upp
processen. Ett sätt att göra detta är med beskärning (pruning). Idéen är att
skära bort de alternativ som har en viss procent lägre sannolikhet än det bästa
alternativet för att minska antalet alternativ som genomsöks. Ofta skärs 90-95 %
av stigarna bort. En vanlig metod för beskärning är strålsökning (beam search).
Strålens bredd (beam width) är det område av stigarna som utforskas. Då de
flesta implementationer av Viterbiavkodning använder sig av strålsökning kallas
de ofta helt enkelt strålsökning eller tidssynkron strålsökning (time-synchronous
beam search) i stället för Viterbi (Jurafsky och Martin, 2009).

Stackavkodning (stack decoding) är till motsats från Viterbi en djupet-först-
algoritm. Den går ut på att givet ett tillstånd enbart välja den mest sannolika
hypotesen att fortsätta med. Namnet för algoritmen kommer av att en data-
struktur av typen stack används, ordnad efter de mest sannolika hypoteserna.
Den översta (mest sannolika) hypotesen tas från stacken, det mest sannolika
följande ordet läggs till hypotesen och den nya hypotesen placeras på stacken.
Då kortare sekvenser på detta sätt får en högre sannolikhet normaliseras varje
hypotes sannolikhet efter hur lång tid i talsignalen den utgör. Stackavkodning
kräver mycket processorkraft och minne (Holmes och Holmes, 2001).

2.3 Digital signalbehandling
Följande avsnitt tar upp analog-till-digital-konvertering samt olika standarder
för ljudkodning.

2.3.1 Analog-till-digital-konvertering

För att en dator ska kunna behandla en ljudsignal behöver den överföras till
en digital representation. Detta kallas analog-till-digital-konvertering (A/D).
Konverteringen består av två delar: sampling och kvantisering.

Sampling av en ljudvåg innebär att amplituden hos en ljudvåg mäts vid ett
visst antal punkter per sekund. Varje amplitudmätning i ljudvågen kallas för ett
sampel och samplingsfrekvensen är antalet punkter per sekund där amplituden
mäts. Samplingsfrekvensen anges i Hertz (Hz).

För att en våg ska kunna beskrivas med exakthet behövs minst två sampel
per cykel extraheras – en för den positiva och en för den negativa delen av vågen.
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Färre än två sampel per cykel innebär att frekvensen hos vågen missas (Jurafsky
och Martin, 2009). Nyquistfrekvensen bygger på detta faktum. Denna är den
maximala frekvensen hos en våg som kan fångas givet en samplingsfrekvens. För
att kunna fånga in mänskligt tal – där det mesta av informationen ligger under 10
000 Hz, behövs en samplingsfrekvens på 20 000 Hz. Telefonlinjen i det publika
telefonnätet är begränsad till 4000 Hz. Således räcker en samplingsfrekvens på
8000 Hz för detta medium.

Kvantisering är avrundning av de reella värden som mäts i varje sampel
till diskreta värden för att effektivt kunna lagras i en maskin. Värden sparas
oftast som heltal, i antingen 8- (–128–127) eller 16-bit (–32768–32767) värden.
Två reella mätvärden som är olika kan ändå lagras som samma integervärde då
kvantiseringen är begränsad av finkornigheten som dess bitupplösning tillåter.
Detta fel som uppstår kallas kvantiseringsfel.

När det samplade ljudet lagras digitalt behöver en mängd olika egenskaper
bestämmas. Dessa är bland annat samplingsfrekvens, sampelstorlek (i bit), antal
kanaler (mono/stereo) och huruvida samplingarna är signerade/osignerade. En
ljudkodning är en samling bestämda egenskaper för lagring av digitalt ljud.
En vanlig kodning för att representera ljud digitalt är Pulse Code Modulation
(PCM). Denna kodning kan spara ljuddata enligt en linjär skala (LPCM) – lika
många bitar används för att beskriva alla amplitudnivåer, eller med en kompri-
merande metod. µ-law/A-law är en sådan metod som används för ljudöverföring
över till exempel telefonlinjen. µ-law beskriver ljud vid lägre amplituder enligt
en linjär skala – mer noggrant än ljud vid högre amplituder som beskrivs enligt
en logaritmisk skala (O’Shaughnessy, 2000). Anledningen är att det mesta av
talets information hittas i låga amplituder (Gulliksson och Lindström, 2004).

2.3.2 Standarder för ljudkodning

International Telecommunication Union – Telecommunication (ITU-T) har
utvecklat standarden G (Transmission systems and media, digital systems and
networks) (ITU, 2012) som representerar serier av rekommendationer för
överföringssystem och media för överföring, digitala system och nätverk.

Rekommendationer som förekommer mellan G.700-G.799 (Digital Termi-
nal Equipments) (ITU, 2012) är avsedda att hantera utrustning för digitala
terminaler1. De vanligaste kodningarna för tal- och ljudsignaler över telefon-
och paketförmedlade nätverk befinner sig mellan rekommendationerna G.710-
G.729 (Coding of voice and audio signals) (ITU, 2012) som behandlar röst-
och ljudsignaler. Bland dessa hör G.711 (Pulse code modulation of voice fre-
quencies) (ITU, 2012) till en av de vanligast förekommande ljudkodningarna
för digital ljudöverföring över telefonnät. G.711 är även den ljudkodning som
kommer att användas i denna undersökning. Ljudkodningen går även under
benämnningen µ-law/A-law och beskriver kodning för PCM av röstfrekvens.
PCM behandlas mer ingående i avsnitt 2.3.1.

1Förenklat utgörs en digital terminal av ett tangentbord, en bildskärm samt en kommunika-
tionsport (Nielsen, 2003).
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2.4 Talöverföring över telekommunikationsnätverk
Följande avsnitt beskriver olika alternativ för talöverföring över telekommuni-
kationsnätverk. ”Tele” betyder ”fjärr”. Ett fjärrkommunikationsnätverk är ett
nätverk som transporterar information över ett geografiskt avstånd (Ericsson
och Telia, 1996).

2.4.1 Publika telefonnätet

PSTN är ett världsomspännande kretskopplat nätverk. Kretskopplade nätverk
enligt Nielsen (2003) innebär att två abonnenter kopplas upp mot en gemensam
etablerad kanal där kommunikation kan ske i båda riktningarna samtidigt.
Denna kanal förblir etablerad under hela samtalet tills förbindelsen kopplas ned.
Fördelarna med kretskopplade nätverk är att det inte bildas köer som bidrar
till fördröjningar och andra störningar i ljudöverföringen (jmf. paketförmedlade
nätverk, avsnitt 2.4.2). Detta innebär att PSTN levererar en hög servicekvalitet
(QoS) vilket är ett kvalitetsmått på hur en tjänst upplevs. Enligt Goleniewski
(2003) lämpar sig därför PSTN väl för realtidsöverföring av ljud.

Den största delen av det publika telefonnätet har digitaliserats under de
senaste årtiondena. Accessnätet som går mellan abonnent och lokalstation är
dock fortfarande analogt vad gäller ljudöverföring (Goleniewski, 2003). Detta
gäller främst för den ursprungliga analoga telefonitjänsten (POTS) som går via
koppar- eller fiberkablar mellan varje hushåll. När ljudet passerar lokalstationen
omvandlas den mekaniska vågrörelsen från ljudet via pulskodmodulering, PCM,
(se kapitel 2.3.1 om analog-till-digital-konvertering) till digital information
(Ericsson och Telia, 1996). Denna teknik benämns A/D-omvandling. Enligt
Gulliksson och Lindström (2004) är G.711 standard för ljudkodning av analoga
signaler (standarder för ljudkodning behandlas i kapitel 2.3.2) Därefter kopplas
samtalet rätt och styrs ut i trunknätet. Trunknätet är det nät av kablar som
går mellan varje lokalstation. När ljudet når sin slutlokalstation omvandlas
det åter till analogt, vilket benämns D/A. Accessnätet och trunknätet är båda
transportnät som överför data mellan olika abonnenter (Davidson m.fl., 2006).

I kapitel 2.3.1 beskrivs publika analoga telefonnätets frekvensområde där
en kanal representerar en bandbredd på 4000 Hz. För digital överföring av
tal motsvarar detta en bandbredd på 64 kbit/s (Nielsen, 2003). En nackdel
med PSTN är att den totala bandbredden inte utnyttjas fullt ut då en kanal
förblir etablerad under hela samtalet oavsett om det pågår en konversation med
ljudöverföring eller inte. Detta medför att tjänster över publika telefonnätet
blir väldigt kostsamma att använda (Goleniewski, 2003).

Integrated Services Digital Network (ISDN) är en digital standardiserad
efterföljare till PSTN. ISDN går via kretskopplade och paketförmedlade nätverk
och levererar förutom tal även data, text, grafik, musik och videoöverföring
(Ewert, 2001). Paketförmedlade nätverk är nätverk där den digitala data som
överförs delas upp i mindre paket. Paketförmedlade nätverk behandlas mer i
kapitel 2.4.2.

Enligt Ewert (2001) används ISDN vid kretskopplade publika telefonnätet
för att digitalisera det analoga accessnätet som går mellan abonnenter och
lokalstationer i PSTN. Detta innebär att det inte behövs ett modem för att
översätta analoga och digitala signaler. Att använda ISDN istället för analog
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Figur 2.4: Översikt av telefonnätet.

teknologi ökar kapaciteten vid överföring av data över det publika telefonnätet.
Det mobila nätverket (PLMN) anses utgöra en del av det publika telefon-

nätet. PLMN är ett cellulärt nätverk där varje cell motsvarar räckvidden hos
en radiostation (Ewert, 2001). Kommunikation mellan mobiltelefon och radi-
ostation sker via radiovågor. Samtalets mottagning baseras på avståndet mellan
mobiltelefon och radiostation. Även signalstyrka hos den aktuella mobiltelefo-
nen avgör samtalets kvalitet då mobiltelefoner har en mer begränsad räckvidd
jämfört med radiostationer.

Enligt Ewert (2001) är varje radiostation ansluten till det publika tele-
fonnätet. Detta innebär att enbart kommunikation mellan mobiltelefon och
radiostation sker med radiovågor. Resterande överföring över publika telefonnä-
tet sker digitalt eller analogt.

Figur 2.5: Översikt av det mobila nätverket.
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2.4.2 IP-baserad talöverföring

VoIP är en metod för överföring av tal med hjälp av Internetprotokoll (IP) över
paketförmedlade nätverk (Gulliksson och Lindström, 2004). Paketförmedlade
nätverk bygger på att den data som ska överföras delas upp i ett antal paket
med adress till rätt destination. Överföring av taldata över ett paketförmedlat
nätverk går att genomföra på en bandbredd mindre än 10 kbit/s. Detta då data
komprimeras samt tystnad inte skickas som tomma paket (Nielsen, 2003).

I paketförmedlade nätverk ansvarar transportprotokoll för att paketen leve-
reras i rätt ordning. Transmission Control Protocol (TCP) och User Datagram
Protocol (UDP) hör till de två vanligaste transportprotokollen. Det som skiljer
de båda protokollen åt är att UDP inte kan garantera en felfri överföring till
skillnad från TCP (Gulliksson och Lindström, 2004). Om paket försvinner på
vägen ser TCP till att de skickas om på nytt.

Paketen färdas olika vägar men kommer i slutändan att nå samma slutdesti-
nation. Enligt Goleniewski (2003) är detta effektivt då den totala tillgängliga
bandbredden utnyttjas eftersom att linjen inte etableras (jmf. kretskopplade
nätverk, avsnitt 2.4.1).

Nackdelen med strömning av ljud i realtid över Internet enligt Ewert (2001)
är att fördröjningar lätt påverkar ljudsignalens kvalitet. Enligt Goleniewski
(2003) medför detta att paketförmedlade tjänster inte kan garantera en hög
servicekvalitet (best-effort QoS) till skillnad från det publika telefonnätet. Då
övrig datatrafik delar på den tillgängliga bandbredden innebär detta att över-
föringen riskerar att bli ojämn om nätet överbelastas. Om nätet överbelastas
kan fördröjningar i överföringen uppkomma. Fördröjningar uppstår även när
paket försvinner på vägen till sin destination och måste skickas om på nytt av
transportprotokollet (Davidson m.fl., 2006). Paketen som skickas riskerar även
att anlända i olika ordning. Detta överföringsproblem benämns som jitter (Niel-
sen, 2003). Jitterstörningar kan dock begränsas enligt Nielsen (2003) genom
att använda transportprotokollet Real-time Transport Protocol (RTP). Då RTP
bestämmer en lägsta nivå för överföringstiden innebär detta att paketen lagras i
en buffert hos användaren innan de slutligen sammanställs till tal. Resultatet
blir en uppfattad jämn överföring av samtalet.

VoIP bygger på standardiserade protokoll för signalering och transport vilka
även är förutsättningarna för IP-telefoni. H.323 (Packet-based multimedia com-
munications systems) och Session Initiation Protocol (SIP) är vanliga protokoll
för uppkoppling och nedkoppling av samtal och RTP sköter dataöverföring i
realtid (Weisi m.fl., 2010).

H.323 är en rekommendation från ITU-T (ITU-T, 2009) som utgör en
grund för kommunikation via realtidsöverföring av ljud, video och data över
paketförmedlade nätverk. H.323 bygger på flera olika protokoll där H.225.0
och H.245 hör till de två viktigaste. H.225.0 har som uppgift att koppla upp
och ned förbindelser mellan komponenter samt att paketera och paketera upp
ljudströmmar i nätverket. H.245 ansvarar för överföring av kontrollinformation
för de strömmar av data som skickas över denna förbindelse. H.245 ansvarar
även för vilka ljudkodningar som är tillåtna att använda. Stöd för kodning och
omkodning av G.711 är obligatoriskt för alla H.323-terminaler. Se ITU-T:s
(ITU-T, 2009) rekommendation för vidare beskrivning av H.323.

SIP är en standard från Internet Engineering Task Force (IETF) som är Inter-
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nets standardiseringsorgan. Gulliksson och Lindström (2004) beskriver SIP som
ett förenklat alternativ till H.323. SIP redogör för uppkoppling, nedkoppling
samt modifiering av sessioner, exempelvis ett samtal. Resterande uppgifter som
transport och tillhandahållande av information sköter protokollen RTP och
Session Description Protocol (SDP). SDP är en standard från IETF vars uppgift
är beskriva en session för andra protokoll. Beskrivningen tar upp information
om den data som skickas samt adresser och portnummer som berör sessionen.
SIP är det protokoll som kommer att användas för att starta upp en session med
taligenkänningsservern i denna undersökning.

Enligt Gulliksson och Lindström (2004) är SIP ett textbaserat protokoll
som består av olika meddelandetyper för att starta upp och avsluta en session.
Meddelandetyperna beskrivs nedan:

INVITE: En inbjudan till en session där protokollet SDP skickas för att
beskriva sessionen.
RESPONSE: Responsmeddelande från den andra parten. Ett responsmeddelan-
de skickas för alla meddelandetyper förutom ACK.
ACK: Skickas för att bekräfta att ett RESPONSE-meddelande har tagits emot.
BYE: Avslutar en session.
OPTIONS: Skickas för att få kontrolluppgifter över vilka funktioner servern
stödjer.

2.4.3 Nättekniker

Det finns två olika nättekniker för att föra över paket mellan olika enheter
– lokala nätverk (LAN) och globala nätverk (WAN) (Nielsen, 2003). LAN
utgörs främst av privata nätverk som knyter samman teknisk utrustning inom
ett begränsat område. WAN ansvarar för dataöverföring och kommunikation
mellan noder i ett nätverk av obegränsad storlek. Ett WAN utgör antingen ett
publikt eller ett privat nätverk och bygger vanligtvis på flera LAN som kopplats
samman till ett stort nätverk (Mayer, 2003). Enligt Kihl (2005) är det publika
telefonnätet uppbyggt med liknande principer som ett WAN.

Trådlösa lokala nätverk (WLAN) beskrivs av Mayer (2003) och är ersättare
till det fasta LAN och baseras på radioteknik. WLAN kopplar samman trådlös
utrustning inom ett område vilka alla är anslutna till en accesspunkt (AP).
Accesspunkten skapar en brygga mellan den trådlösa utrustningen och det
trådlösa nätverket. Överföringshastigheten ökar desto närmre accesspunkten
utrustningen befinner sig. Nackdelen med WLAN är att överföringskapacitet
och signalstyrkan inte är lika robust som ett LAN-nätverk. Enligt Mayer (2003)
och Gulliksson och Lindström (2004) beror detta på att radiosändarna i ett
WLAN har en begränsad räckvidd samt att de är känsliga för störningar då data
skickas genom luften.

2.4.4 OSI-modellen och TCP/IP

För att skapa en gemensam standard mellan olika tillverkare har organisationen
International Organization of Standardization (ISO) tagit fram en modell för
att förenkla kommunikation mellan olika system av olika konstruktion – Open
System Inter-connection reference model (OSI-model) (Ericsson och Telia,
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1996). OSI-modellen består av sju skikt: applikationsskiktet, presentationsskik-
tet, sessionsskiktet, transportskiktet, nätverksskiktet, datalänksskiktet och det
fysiska skiktet. De olika skikten beskrivs nedan (ITU, 1994).

Applikationsskiktet: Utgör de grundläggande funktionerna för bit-överföring
mellan datorlänksenheter.
Presentationsskiktet: Detekterar och korrigerar fel som uppstår i det fysiska
lagret. Styr flödet av data i ett nätverk från nod till nod.
Sessionsskiktet: Etablerar och upprätthåller nätverksfunktioner mellan två
kommunikationssystem över ett nätverk. Ser till så att meddelanden kommer
fram.
Transportskiktet:Kontrollerar att de meddelanden som skickas i nätversskiktet
sänds från rätt enhet.
Nätverksskiktet: Organiserar och synkroniserar en dialog mellan två enheter
samt möjliggör datautbyte.
Datalänksskiktet: Förmedlar information som applikationsenheterna antingen
kommunicerar via eller refererar till under kommunikation. Ser till att
information från applikationslagret inte förstörs under transport.
Fysiska skiktet: Utgör de grundläggande funktionerna för bit-överföring mellan
datorlänksenheter.

För att möjliggöra kommunikation inom data- och telekommunikationsnätverk
finns det protokoll på olika nivåer som tillsammans bildar en fullständig kom-
munikationslösning. I paketförmedlade nätverk anger protokollet IP (OSI-skikt
tre; se tabell 2.1) adressen för paketens destination och transportprotokollet
TCP (OSI-skikt fyra; se tabell 2.1) ansvarar för att paketen levereras till
destinationen.

Dessa protokoll utgör grunden för protokollstacken för IP-nätverk, även
kallad TCP/IP-modellen. TCP/IP utgör fyra av de sju lagren i OSI-modellen.

OSI-modellen är en referensmodell som kan användas för att beskri-
va TCP/IP (Davidson m.fl., 2006). Dock utvecklades TCP/IP före OSI-
modellen vilket gör att de inte är helt jämförbara med varandra. Applikations-,
presentations- och sessionsskiktet utgör samma skikt och datalänksskiktet och
det fysiska skiktet är inte specificerade i TCP/IP (Ewert, 2001). Relationen
mellan OSI-modellen och TCP/IP presenteras i tabell 2.1.

OSI-modellen Skikt TCP/IP
Applikation 7
Presentation 6 MRCP1, SIP, SDP
Session 5
Transport 4 RTP, UDP, TCP
Nätverk 3 IP
Datalänk 2 LAN, WLAN, WAN
Fysiska 1

Tabell 2.1: Översikt av OSI-modellen och TCP/IP.

1MRCP är ett kommunikationsprotokoll och behandlas i avsnitt 3.2
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2.5 Implementering av taligenkänning
Följande avsnitt tar upp olika metoder för implementering av taligenkänning i
mobiltelefon vilket är en förutsättning för röststyrda applikationer. Taligenkän-
ning kan antingen utföras lokalt på den aktuella maskinen eller på en eller flera
separata servrar.

2.5.1 Klientbaserad implementering

Klientbaserade applikationer är program som installeras och körs lokalt på
maskinen som används. När ett program är klientbaserat lagras all data på den
aktuella maskinen och behovet av att kontakta en server för att hämta eller
utbyta data är därför inte aktuell. Detta innebär att åtkomst till Internet eller
någon annan nätverksanslutning inte har någon betydelse.

Nackdelen med klientbaserad mjukvara är att programmet begränsas av
klientmaskinens prestanda och lagringsutrymme. Enligt Mayer (2003) är det
dock vanligt att klienten ingår i ett nätverk med en server där klienten hämtar
och presenterar information (se avsnitt 2.5.2 om serverbaserade applikationer).

Enligt Taylor (2010) har klientbaserad taligenkänning i mobiltelefonen
funnits sedan 90-talet på marknaden, då i form av röststyrd uppringning av
kontakter i telefonbok. Själva applikationen finns då tillgänglig och anropas
lokalt i mobiltelefonen (klienten).

2.5.2 Serverbaserad implementering

Serverbaserade applikationer innebär kommunikation mellan klient och server
där servern tillhandahåller program och data åt klienten. Mayer (2003) skriver
att då klientmaskinen normalt har en lägre prestanda utför serverdatorn de
tyngre uppgifterna som inkluderar beräkningar och sammanställningar. Kom-
munikation mellan server och klient sker vanligtvis via nätverk, exempelvis
Internet. Detta kräver att klienten är anlsluten till Internet till skillnad från en
helt klientbaserad applikation.

Inom serverbaserad taligenkänning i mobiltelefonen innebär detta att ljud
spelas in på mobilen, skickas till servern för taligenkänning och resultatet skickas
tillbaka till klienten (Taylor, 2010). Taligenkänning räknas i kontexten som den
tyngre arbetsuppgiften.

2.5.3 Molnbaserad implementering

Molnbaserade applikationer (cloud computing) är ett relativt nytt begrepp
inom området informationsteknik (IT). Molnet är en metafor för Internet och
molnbaserade applikationer innebär tjänster som förmedlas mellan servrar och
klienter som alla kopplas samman via Internet (Miller, 2009). Molnbaserade
applikationer är därför helt nätverksbaserade och all data lagras och hämtas från
tjänsteleverantörer i molnet. Enligt Miller (2009) är fördelen med molnbaserade
applikationer att applikationen inte begränsas av sin innestående prestanda utan
kan utnyttja de resurser som finns i molnet för att uppnå samma resultat.

Inom molnbaserad taligenkänning i mobiltelefonen innebär detta att input-
data från mobiltelefonen skickas till servrarna i molnet där data lagras samt
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där själva taligenkänningen sker. Slutligen skickas resultat (antingen i form av
textsträng eller en handling) tillbaka till klienten.

Då servrarna i molnet innehar stor minneskapacitet möjliggör detta för
lagring av taldata från användarna som sedan kan användas för att träna upp
taligenkänningstjänsterna (Schalkwyk m.fl., 2010).

2.6 TeliaSoneras system
Följande avsnitt tar upp TeliaSoneras system för kontaktcenterlösningar samt
Nuance Recognizer 9.0 som ingår i TeliaSoneras systemlösning. Referensmodel-
len som prototypen utvärderas mot använder sig av komponenter som ingår i
kontaktcenterlösningen. Nuance Recognizer har använts av prototypen samt
referensmodellen för taligenkänning.

2.6.1 TeliaSoneras kontaktcenterlösning

Ett kontaktcenter är ett sätt för företag att hantera kontakter med sina kunder
via en mängd olika kommunikationskanaler som telefon, SMS, chatt, e-post,
fax etc. I TeliaSoneras kontaktcenterlösning ingår röststyrning i form av både
styrt och fritt tal. För detta används taligenkänning med Nuance Recognizer.
Ett exempel på hur taligenkänning används i ett kontaktcenter ges nedan.

En kund ringer upp ett företags kundtjänst via PSTN och möts av ett talsvar (IVR).
Talsvaret kontaktar därefter en applikation på en applikationsserver. Applikationen
ger talsvaret ett VoiceXML-skript som körs. I VoiceXML anges dialogen för
kommunikation med kunden. Talsvaret spelar upp en prompt varpå kunden talar
in sitt ärende. Det inspelade talet skickas via talsvaret vidare till Nuance Recognizer
tillsammans med korrekt grammatik. Resultatet från taligenkänningen skickas
sedan tillbaka till applikationen på applikationsservern. Om all information som
behövs har mottagits kan kunden kopplas till korrekt handläggare via CallGuide
(en kontaktcenterplattform). Om informationen behöver avgränsas kan ytterligare
prompter spelas upp för kunden som får specificera sitt ärende närmare. Vanligen
tillåts kunden först ange sitt ärende med fritt tal och därefter används en styrd
dialog med mindre grammatiker för att ringa in kundens ärende. Stödsystem
används av talsvaret för att hämta mer information om samtalet och kunden.
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Figur 2.6: Taligenkänning i TeliaSoneras kontaktcenterlösning.

2.6.2 Nuance Recognizer

Nuance Recognizer 9.0 är en automatisk taligenkänning som används för dia-
logsystem med styrd grammatik eller fritt tal. Nuance Recognizer använder en
grammatik för att konvertera användarens input till relevant information för
taligenkänningen. När taligenkänningsapplikationen får input från användaren
försöker den hitta matchningar mellan inkommande ljuddata och den aktiva
grammatiken. Därefter returneras resultatet i form av en n-bäst-lista med de n
mest troliga textrepresentationerna av yttrandet.

För att ta fram en n-bäst-lista använder Nuance Recognizer akustiska mo-
deller för att analysera inkommande ljuddata (Nuance, 2010). De akustiska
modellerna tar ljuddata av tal med dess matchande textdata och räknar ut den
statistiska representationen av de ljud som varje ord är uppbyggt av utifrån
ett uttalslexikon (akustiska modeller behandlas i kapitel 2.2.3) (Jurafsky och
Martin, 2009). Modellen börjar matcha små ljudenheter (foner) och arbetar sig
vidare till hela ord. En statistisk språkmodell (SLM) används sedan för att ta
fram ordsekvenser med hög sannolikhet från den aktiva grammatiken. Språkmo-
dellen genereras och tränas utifrån en stor mängd träningsdata. Den statistiska
språkmodellen samarbetar ofta med en statistisk semantisk språkmodell (SSM).
Den semantiska språkmodellen utvärderar betydelsen hos de yttranden med
högst sannolikhet genom att titta på specifika nyckelord och ordkombinationer.

Slutligen tilldelas varje yttrande ett konfidensvärde som representerar sanno-
likheten för att ett yttrande är korrekt. De returnerade objekten i listan rankas
sedan efter högst till lägst konfidensnivå. Utifrån konfigurationen för taligenkän-
ningen skrivs en lista med de slutgiltiga topp n resultaten av taligenkänningen
ut (Nuance, 2010).
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Figur 2.7: Nuance Recognizer 9.0.

2.7 Marknadsundersökning
I detta avsnitt rapporteras resultaten från de olika delarna av den marknadsun-
dersökning som har genomförts i det här examensarbetet. I avsnitt 2.7.1 beskrivs
först vilka de största tillverkarna av taligenkänningsmjukvara är. I avsnitt 2.7.2,
presenteras de största plattformarna för mobila enheter. I avsnitt 2.7.3 ges en
jämförelse av populära röststyrningsapplikationer i smartphones. Slutligen, i
avsnitt 2.7.4 diskuteras rådande trender och framtida utsikter för röststyrda
applikationer.

Det bör tilläggas att detta avsnitt är avsett att spegla hur marknaden ser ut
idag och eftersom marknaden förändras kontinuerligt finns ingen publicerad
litteratur inom området. Av denna anledning har Internetkällor använts.

2.7.1 Tillverkare av taligenkänningsmjukvara

Följande avsnitt tar upp olika företag som tillhandahåller mjukvara för
taligenkänning.

AT&T
AT&T har utvecklat Watson, ett mjukvarupaket som innehåller såväl taligen-
känning som talsyntes. Det har använts för IVR i kundtjänst, liksom röstsökning
i mobiltelefon, multimedial röstsökning, fjärrstyrning med hjälp av rösten,
inläsning av mail, webbsökningar och SMS. I september 2009 ingick Vlingo ett
avtal med AT&T om att använda Watson i Vlingos applikation i smartphones
(AT&T Intellectual Property, 2012).

Google
Googles taligenkänning används i alla Androidmobiler under namnet Voice
Search. Det kan användas för att tala in en text någonstans i operativsystemet.
Taligenkänningen byggs upp av stora mängder data som bearbetas av Googles
molnservrar. Information i form av inputdata ackumuleras fortlöpande från
användare av Googles sökapplikationer och taligenkänningssystemet tränas med
denna ljuddata. Språkmodellen är konstruerad från Googles data över vanliga
sökningar. Detta används tillsammans med ljuddata för att ta fram det mest
sannolika alternativet till en användares input. För mer om taligenkänningen i
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Googles Voice Search se Schalkwyk m.fl. (2010).

Nuance Communications
Nuance Communications är i nuläget det dominerande företaget på marknaden.
Nuance, som tidigare hette Scan-Soft, har en lång historia inom taligenkännings-
industrin. Deras taligenkänningsprodukter sträcker sig från klientprogrammet
Dragon NaturallySpeaking/Dictate till serverlösningar för företag. Förutom
detta har de även tagit sig in på marknaden för smartphones. De ligger bakom
applikationerna Dragon Dictation, Dragon Go!, Dragon for E-mail, FlexT9,
Swype (Nuance, 2012a). Nuance köpte upp Vlingo i slutet av 2011 och
därmed också deras applikation för Android, Blackberry iPhone, Symbian och
Windows Phone (Nuance, 2011).

Sensory
Sensory är en av de stora aktörerna kvar på marknaden som ännu inte har blivit
uppköpta av Nuance. De utvecklar mjukvara för taligenkänning, talarverifiering
och talsyntes. De säljer sin mjukvara till en mängd olika elektronikföretag som
använder och integrerar dessa i sina produkter (Sensory Inc, 2011). De har
bland annat utvecklat något som de kallar för TrulyHandsfree som gör det
möjligt att aktivera elektronisk utrustning med rösten. TrulyHandsfree använder
sig av så kallade utlösare (trigger). Med en utlösare menas ett nyckelord eller
en fras som vid inläsning aktiverar övriga delar av taligenkänningen. På så vis
behövs enbart ett nyckelord sägas i stället för att aktivera taligenkänningen med
en knapp. Övriga delar av systemet kan vara i viloläge medan TrulyHandsfree
väntar i bakgrunden på att nyckelordet ska talas in. Detta används av bland
andra Vlingo i deras InCar-funktion och i Samsungs Galaxyenheter (Sensory
Inc, 2010).

2.7.2 Plattformar för smartphones

Var tredje mobila enhet som såldes i världen år 2011 var en smartphone
(Gartner, 2012). De största operativsystem för smartphones var under det
fjärde kvartalet 2011 (i storleksordning): Android (Google), iOS (Apple),
Symbian (Nokia), BlackBerry OS (Research In Motion), Bada (Samsung) och
Windows Phone 7 (Microsoft). I Sverige skiljer sig dock rangordningen då iOS
är störst och byter plats med Android i listan (Telia, 2012).

Android
Android är Googles operativsystem för mobila enheter och släpptes hösten
2008. Operativsystemet bygger på Linux version 2.6 och är skrivet i C,
C++ och Java (gränssnittet). Applikationer för Android skrivs i Java med
Android Software Development Kit (SDK), alternativt i C eller andra språk
med Android Native Development Kit (NDK). Källkoden för en applikation
kompileras till bytekod i form av Dalvik executables (.dex-filer) och lagras
på mobiltelefonen i en Android application package file (.apk) tillsammans
med andra resurser för applikationen. Dalvik virtual machine är ett sätt att
optimera minnesanvändning. Utvecklare kan integrera Googles taligenkänning
i sina applikationer och välja mellan två olika språkmodeller: free_form
och web_search för diktering respektive kortare sökfraser (Google, 2012a).
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Operativsystemet är licensierat enligt Apache 2.0 (Google, 2012b).

iOS
iOs är Apples operativsystem för mobila enheter och släpptes sommaren 2007.
Operativsystemet bygger på Apples Darwin som är ett Unix-operativsystem.
iOS är skrivet i C, C++ och Objective-C. Applikationer för plattformen skrivs
i Objective-C i iOS SDK och utvecklingsmiljön Xcode. iOS består av fyra
abstraktionslager: Cocoa Touch, Media, Core Services och Mac OS X-kärnan,
där Cocoa Touch är det som är på högst nivå och Mac OS X det som är
mest maskinnära. Detta ger utvecklare möjligheten att programmera sina
applikationer på olika nivåer efter behov. Det finns för tillfället inget tillgängligt
API för taligenkänningen som används i Siri för utvecklare att integrera i sina
applikationer. Däremot finns det andra öppna taligenkänningslösningar för iOS
som kan användas. En sådan är OpenEars, en klientbaserad taligenkännings-
mjukvara (Politepix, 2012). iOS är licensierat enligt en proprietär End-User
License Agreement (EULA) (Apple Inc., 2011).

Symbian
Symbian är Nokias operativsystem för mobila enheter. Den första enheten
att köra operativsystemet under namnet Symbian släpptes 2001 (Nokia,
2011b). Operativsystemet är skrivet i C++. Applikationer skrivs med C++
eller QML med hjälp av Qt och utvecklingsmiljöerna Qt Creator eller
Carbide. Ett annat sätt att utveckla applikationer är med Symbian C++ och
utvecklingsmiljön Carbide.c++ (Nokia, 2012). Plattformen har en inbyggd
taligenkänningsfunktion för att öppna applikationer och ringa kontakter.
Dock finns inga öppna API:er tillgängliga för utvecklare att använda sig av
denna taligenkänning. I februari 2011 meddelade Nokia att man hade ingått
partnerskap med Microsoft och att fokus skulle flyttas från Symbian till
Windows Phone som huvudsaklig mobilplattform (Nokia, 2011a). Symbian är
under en proprietär licens.

BlackBerry OS
BlackBerry OS är Research in Motions (RIM) operativsystem för mobila
enheter. Version 1.0 släpptes i januari 1999 och den nuvarande versionen är
7.0. Operativsystemet är skrivet i C++. Applikationer kan skrivas i C eller C++
med Native SDK, i JavaScript, CSS och HTML med HTML5 Webworks och i
Java (med möjlighet att porta applikationer från Android) (Research In Motion
Limited, 2012). I plattformen finns röstkommandon för att ringa kontakter
och ta reda på täckning, batterinivåer etc. Det finns inget tillgängligt API för
att använda denna funktion. Däremot finns öppna tredjepartsbibliotek för
taligenkänning. Ett av dessa är iSpeech (iSpeech, Inc., 2012). Källkoden för
BlackBerry OS är stängd och operativsystemet är under en proprietär licens.

bada
bada är Samsungs operativsystem för mobila enheter som släpptes våren 2010.
Operativsystemet är skrivet i C++ och C. Applikationer skrivs med bada SDK
i C++ med möjlighet att använda Flash. Webapplikationer kan även skrivas,
med JavaScript, HTML och CSS (Samsung, 2011). Taligenkänning finns
sedan version 2.0 i operativsystemet. Utvecklare kan också använda denna
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molnbaserade taligenkänning i egna applikationer med hjälp av ett API (bada
Master, 2011). Kärnan i operativsystemet är antingen ett Real Time Operating
System (RTOS) eller en Linuxkärna. bada är under en proprietär licens.

Windows Phone
Windows Phone är Microsofts operativsystem för mobila enheter och efterfölja-
re till Windows Mobile. Operativsystemet släpptes under hösten 2010. Det är
baserat på Microsoft Windows CE som är skrivet i C. Applikationer skrivs med
hjälp av Windows Phone SDK och något eller bägge utav ramverken Silverlight
och XNA i utvecklingsmiljön Visual Studio. C#, Visual Basic eller XAML
används för att skriva en applikation (Microsoft, 2012a). Röststyrning finns
integrerat i operativsystemet med Microsofts TellMe (Microsoft, 2012b). Det
finns för närvarande inget öppet API för denna tjänst men Microsoft planerar
att släppa ett sådant i framtiden (Foley, 2011). Windows Phone står under en
proprietär EULA.

2.7.3 Röststyrda applikationer

I följande avsnitt jämförs några av de ledande applikationerna på marknaden
vad gäller implementering av röststyrning i mobiltelefon.

Siri
Siri är Apples virtuella assistent och stöds enbart av operativsystemet iOS.
Enligt information från Apples hemsida (Apple Inc., 2012b) är syftet med ap-
plikationen att användaren med hjälp av rösten ska kunna skicka meddelanden,
boka in möten, öppna program på telefonen med mera. Huvudattraktionen
med Siri är att det ska gå att föra en naturlig konversation där applikationen ska
ställa följdfrågor om information saknas. Siri stöder engelska, franska och tyska
men kommer under det närmsta året att lanseras på flera språk.

Enligt Apples hemsida (Apple Inc., 2012b) använder Siri algoritmer för
röstigenkänning för att kategorisera användarens röst efter karaktäristiska drag.
Siri blir bättre ju fler talare som använder applikationen. För att använda Siri
krävs mobil och trådlös nätverksanslutning för att applikationen ska kunna
kommunicera med Apples datorhall för serverdatorer. Siri är därför till viss del
serverbaserad. Mer ingående om hur tekniken är uppbyggd har Apple valt att
inte publicera.

Voice Search
Voice Search är en applikation skapad av Internetföretaget Google för
röststyrda sökningar i deras sökmotor. För att använda applikationen krävs
därför mobil eller trådlös nätverksanslutning. Syftet med applikationen enligt
Schalkwyk m.fl. (2010) är att användaren med hjälp av rösten ska kunna
söka efter information på Internet istället för skriva in sökordet i sökfönstret.
Detta innebär att applikationen måste kunna hantera och känna igen de
sökfrågor som den vanliga sökmotorn i normalt fall bearbetar. För att optimera
kvaliteten på röstsökningarna använder Google sig av olika mått för att förbättra
taligenkänningen. WebScore är ett mått för att beräkna den semantiska
kvaliteten av taligenkänning på sökfrågor. Måttet beräknar antalet korrekt
bearbetade sökfrågor i relation till det totala antalet sökfrågor.
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Applikationen fungerar för de största operativsystemen. Applikationen
stöder över tjugo språk varav de dominerande världsspråken är inkluderade.

Den grundläggande tekniken bakom Googles Voice Search beskrivs i kapitel
2.7.1. Se Schalkwyk m.fl. (2010) för att få en mer ingående inblick i hur Voice
Search fungerar.

Vlingo
Vlingo är en virtuell röststyrd assistent skapad av företaget Vlingo (som numera
ägs av Nuance sedan slutet av 2011) (Nuance, 2011). Syftet med applikationen
enligt information från Vlingos hemsida (Vlingo, 2012a) är att användaren ska
kunna styra mobiltelefonen med hjälp av rösten. Detta inkluderar uppgifter
som diktering av meddelanden, söka efter restauranger, uppdatera status på
olika sociala nätverkstjänster och ringa upp kontakter. InCar är en unik funktion
som är skapad för en säkrare bilkörning. Med hjälp av en utlösare (trigger)
anropas och aktiveras applikationen för att därefter användas som vanligt.

Vlingo finns tillgänglig för de vanligaste operativsystemen (se kapitel 2.7.2).
De språk som stöds varierar beroende på operativsystem, men stöd för engelska
är standard.

Enligt Vlingo (Vlingo, 2012b) bygger taligenkänningen på en hierarkisk
språkmodell (HLM) som företaget själva har tagit fram. Den hierarkiska
språkmodellen är baserad på flera statistiska språkmodeller. Dessa analyserar
användarens input för att förutspå vilka ord som passar bäst in i kontexten. För
att öka precisionen tränas applikationen enbart på användaren. Detta innebär
att applikationen lär sig att användaren har en tendens att exempelvis fråga
efter ”sushiställen i Uppsala”.

Dragon Dictation
Dragon Dication är en applikation skapad av Nuance Communication för
diktering i mobiltelefon. Taligenkänningen bygger på Dragon NaturallySpe-
aking. Applikationen tillåter användaren att diktera e-postmeddelanden och
blogginlägg (Nuance, 2012b).

Applikationen fungerar enbart för operativsystemet iOS. De språk som stöds
är de dominerande världsspråken, men även mindre språk som svenska och
finska (Apple Inc., 2012a).

Enligt information från Nuance Communications hemsida (Nuance, 2012c)
använder applikationen data från användarna för att förbättra resultatet för tali-
genkänning av olika språkliga regionala varieteter via mobiltelefonens aktuella
lokalisering. Detta sker via mobiltelefonens Global Positioning System (GPS)-
och trådlösa anslutning. För att förbättra precisionen för taligenkänningen re-
kommenderar Nuance Communications (Nuance, 2012c) att applikationen
enbart används och tränas utifrån en användare.

2.7.4 Trender inom röststyrning i mobiltelefon

Idag råder stor konkurrens mellan de olika aktörerna på marknaden för smartp-
hones och efterfrågan har vuxit kraftigt de senaste åren. Enligt Telias (Telia,
2012) försäljningsstatistisk för Sverige år 2011 var nio av tio sålda mobiltelefoner
en smartphone.

I och med det ökade användandet av smartphones har ett intresse för
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röststyrda applikationer stigit. Ett röststyrt användargränssnitt och virtuella
assistenter lockar många och fler vill integrera röststyrning i sina mobiltelefoner
för att underlätta vardagen. Siri och Vlingo är några av de ledande virtuella
assistenterna som finns tillgängliga idag. Dock jobbar konkurrenterna, bland
annat Google, hårt med att ta fram nya. Enligt Thoresson (2011) sägs den
kommande applikationen Majel vara Googles svar på Apples Siri där man har
byggt vidare på Googles taligenkänningsfunktion Voice Actions.

Idag finns även möjligheten för vem som helst med programmeringskun-
skaper att skapa egna röststyrda applikationer för smartphone. Detta tack vare
användarvänliga plattformar som enkelt installeras i utvecklingsmiljön samt fritt
tillgängliga API:er för taligenkänning. De enda begränsningarna inom området
är licenserna för taligenkänningtjänsterna samt att de flesta fritt tillgängliga
API:er för taligenkänning på andra språk än engelska är få. Se kapitel 2.7.2 som
tar upp plattformar för olika operativsystem.

Enligt ett inlägg från Vlingos blogg (Vlingo, 2012c) har det ökade intresset
för molnbaserad teknik blivit aktuell för att effektivisera användandet av röst-
styrda applikationer ytterligare. Hittills har de flesta röststyrningsfunktionerna
i mobiltelefoner varit klientbaserade där all programvara har varit installerad
på telefonen. Genom molnteknik har dock den tyngsta delen av röststyrnings-
funktionerna lyfts över till molnet vilket för med sig en rad fördelar – snabbare
bearbetning av data, bättre synkronisering samt en stabilare taligenkänning. I
det hela resulterar den molnbaserade tekniken i en mer användbar applikation
som både tänker snabbare och tar mindre plats på telefonen. Molnbaserad
taligenkänning tas upp i kapitel 2.5.3.

En annan växande trend inom röststyrning är att styra telefonen helt utan
hjälp med händerna (handsfree). Detta är till fördel vid exempelvis bilkörning,
där båda händerna bör vara placerade på ratten. Aktören Sensory Inc (2010)
har utvecklat tjänsten The Truly Handsfree Trigger som aktiveras av ett talat
nyckelord som startar röststyrningsfunktionerna i telefonen. Denna funktion
tros bli en stor trend inom en snar framtid, då tanken på ett helt röststyrt
användargränssnitt i telefonen tilltalar många smartphone-användare.

Det finns dock en nackdel med de aktuella röststyrningstjänsterna på mark-
naden idag och det är språktillgängligheten. Idag finns de flesta applikationerna
enbart tillgängliga på de allra största världsspråken. Detta medför begränsning-
ar vid exempelvis inläsning av svenska egennamn hos en röststyrningstjänst
anpassad för engelska. Dock arbetar många företag med detta problem och
inom det närmsta året kommer deras applikationer även att finnas tillgängliga
på andra mindre språk. Ett företag som ligger i framkant inom detta område
är Nuance Communications applikation Dragon Dication vars dikteringstjänst
finns tillgänglig på mindre språk som svenska och norska (Apple Inc., 2012a).
Detta innebär att applikationen är ett steg framåt vad gäller utvecklingen av
röststyrda applikationer. Språkanpassningen för de röststyrda applikationera har
kommit igång och snart kommer kvaliteten att öka även för de mindre språken.
Det mångfaldiga språkutbudet av röststyrda tjänster kommer att öka intresset
bland användarna.
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3 Beskrivning av prototyp

Följande kapitel beskriver implementeringen av prototypen för röststyrning i
mobiltelefon. Prototypen tillåter användaren att diktera en matlista. Använda-
rens yttranden skickas till en server där taligenkänning sker. Resultatet returneras
till prototypen där det vidarebehandlas och presenteras i prototypens användar-
gränssnitt.

Detta kapitel är indelat i sex avsnitt. Det första avsnittet ger en teknisk
översikt av prototypen. Det andra avsnittet beskriver den protokollbaserade
kommunikationen mellan prototypen och taligenkänningsservern. Det tredje
avsnittet ger en kortfattad redogörelse för hur källkoden för prototypen ser ut.
Det efterföljande avsnittet presenterar den grammatik som har använts. Kapitlet
avslutas med en presentation av den modifierade versionen av prototypen som
har använts för utvärdering.

3.1 Teknisk översikt
Prototypen är en klient-serverbaserad applikation utvecklad för operativsyste-
met Android. Klienten ansvarar för ljudupptagning och ljudkonvertering, att
ljuddata skickas och tas emot samt en represention av användargränssnittet.
Serverns uppgift är att hantera ljuddata som klienten skickar. Klienten represen-
terar den mobiltelefon som applikationen installeras på och servern motsvarar
Nuance Recognizer 9.0 (Nuance Recognizer 9.0 behandlas mer ingående i
kapitel 2.6.2).

Användaren talar in ett yttrande på svenska bestående av X antal ord. Yttran-
det sparas som ljudfil i ljudkodsformatet PCM 16-bit. För att Nuance Recognizer
ska kunna hantera ljudet måste ljudet konverteras till µ-law. Ljudfilen sparas då
på nytt till det nya formatet (se kapitel 2.3.1 om PCM och µ-law).

Den bearbetade ljudfilen skickas därefter till Nuance Recognizer 9.0 för
taligenkänning. Själva kommunikationen mellan klient och server sker via olika
nätverksprotokoll. Dessa protokoll tas upp i kapitel 3.2. När taligenkänningspro-
cessen är färdig returneras en representation av yttrandet i form av en textsträng
i XML-format med de n mest sannolika yttranden tillsammans med dess konfi-
densnivå. Den returnerade textsträngen vidarebehandlas sedan i prototypen där
yttranden sorteras efter kategori och slutligen skrivs ut i användargränssnittet
i klienten. Nedan ges ett exempel på en returnerad textsträng från servern.
Sökvägarna till grammatiken har modifierats i syfte att öka läsbarheten.

(5) <?xml version='1.0'?>
<result>
<interpretation grammar="matlista.grxml" confidence="0.04">
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<input mode="speech">surdegsbröd</input>
<instance>
<KATEGORI confidence="4">Bröd </KATEGORI>
<SWI_literal>surdegsbröd</SWI_literal>
<SWI_grammarName>matlista.grxml</SWI_grammarName>
<SWI_meaning>{KATEGORI:Bröd }</SWI_meaning>
<SWI_attributes>
<KATEGORI>
<confidence>4</confidence>
</KATEGORI>
</SWI_attributes>
</instance>
</interpretation>
</result>

Prototypen accepterar enbart en styrd konversation vilket innebär att en do-
mänspecifik grammatik har implementerats. Grammatiken är uppbyggd av åtta
olika kategorier där varje kategori består av tio ord. Förekomsten av dubbletter
är tillåtna i grammatiken men dessa tas bort i den senare textbehandlingen som
sker i prototypen. Grammatiken är skapad för Nuance Recognizer och sparas i
formatet .grxml.

3.2 Protokoll
Prototypen bygger på samma metod som VoIP (se avsnitt 2.4.2 om IP-baserad
talöverföring) och använder sig av flera olika protokoll i kommunikation med
taligenkänningsservern. Hur denna process går till beskrivs nedan.

Det första steget i kommunikationskedjan består i att komma överens och
etablera en mediasession med servern. Detta görs med SIP som i sin tur använder
sig av SDP för att formulera meddelanden. Ett SIP-meddelande består av två
delar: ett huvud och en kropp. I huvuddelen anges bland annat var meddelandet
ska skickas, vem som skickar det, identifikation för sessionen och vilken typ av
meddelande det är. I meddelandets kropp anges vilka resurser hos servern som
efterfrågas, vilken kodning ljuddata som ska skickas har och övrig information
som är viktig för den här typen av session.

Den första typen av meddelande som skickas är en INVITE. I detta medde-
lande begär klienten att få använda sig av någon av serverns resurser och anger
villkor för hur dessa kommer att användas. Om servern accepterar denna begä-
ran svarar den med ett OK-meddelande som meddelar ramarna för sessionen
och information om hur vidare kommunikation kommer att ske.

Nästa steg i kommunikationen med servern utförs med Media Resource
Control Protocol (MRCP). Med detta protokoll kan klienten ändra parametrar
i inställningar hos taligenkänningsservern samt ange vilken grammatik som ska
användas. Det kan vara såväl en sökväg till en grammatik som en grammatik
skriven direkt i ett meddelande. När klienten är redo att starta ljudöverföringen
meddelas servern att den ska starta taligenkänningen.

Därefter läser klienten in ljuddata som strömmas med RTP till servern. När
servern har börjat mottaga ljudpaketen meddelar den klienten detta med ett
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MRCP-meddelande (Start-Of-Input). När alla RTP-paket har mottagits arbetar
Nuance Recognizer fram en n-bäst-lista med de mest sannolika textrepresenta-
tionerna för yttrandet. Listan skickas därefter tillbaka till klienten i XML-format
i ett MRCP-meddelande (Recognition-Complete).

Slutligen används SIP för att avsluta sessionen och lösgöra resurser hos
servern som tagits i anspråk under sessionen.

Figur 3.1: Exempel på protokollkommunikation mellan klient och server.

3.3 Källkodsbeskrivning
Androidapplikationer kan bland annat skrivas i Java – vilket är det programme-
ringsspråk som har använts för prototypen. För mer information om Android se
avsnitt 2.7.2. Kommunikationen med taligenkänningsservern består av flera lager
av protokoll. Således har denna modell applicerats på Java-implementationen.
En klass representeras av en protokolltyp. Därtill kommer även en huvudklass
varifrån anrop av övriga klasser görs, samt klasser för att spela in ljud och bear-
beta taligenkänningsresultat från servern. Nedan visas ett blockschema över hur
prototypen är sammansatt. Tredelade lådor markerar metoder och resterande
lådor markerar klasser.

Varje Androidapplikation består av en eller flera aktiviteter. En aktivitet är
oftast ett helskärmsfönster i applikationen. AndyPrototyp är huvudaktiviteten
för prototypen. I denna klass anropas övriga klasser och gränssnittet samt funk-
tionaliteten för applikationen anges. Gränssnittet definieras i en utomstående
XML-fil som anropas i AndyPrototyp.

Applikationens gränssnitt består av två knappar som är kopplade till meto-
den delete() samt start() och stop(). Den första knappen som delete()
är kopplad till har som funktion att ta bort alla ikryssade rutor i aktivite-
ten. start() och stop() är båda kopplade till samma ToggleButton. En
ToggleButton har två lägen: av och på. När knappen aktiveras körs meto-
den start(). Inuti denna metod anropas en annan metod vid namn start() i
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Figur 3.2: Blockschema över Java-implementationen.

klassen AudioLayer. Denna metod startar ljudinspelningen. När inspelningen
är klar trycker man åter på knappen som då avaktiveras och metoden stop()
anropas. Där anropas sedan metoden stop() i klassen AudioLayer som stoppar
ljudinspelningen. Ljudet omkodas därefter från PCM till korrekt format (µ-law)
i metoden encode(). Därefter inleds kommunikationen med servern via SIP
och MRCP och slutligen strömmas ljuddata över RTP till servern.

Klassen SipLayer sköter kommunikation via SIP. I klassen finns metoder
för att skapa, skicka och ta emot SIP-meddelanden. SipLayer används dels
när en session med servern ska upprättas, dels när samma session ska avslutas.
SipResponseReader har till uppgift att extrahera information för vidare kom-
munikation med servern via MRCP och RTP ur ett SIP-meddelande. MrcpLayer
talar om för taligenkänningsservern vilken grammatik som ska användas, vär-
den hos enskilda parametrar samt när taligenkänningen ska inledas. Resultat
från taligenkänningen skickas och tas emot av klassen i ett MRCP-meddelande.
RtpLayer har som uppgift att läsa in ljuddata och skicka det till korrekt UDP-
port hos servern. Detta sker när en begäran om att starta taligenkänningen har
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skickats via MRCP. Klassen skickar även automatiskt RTCP-meddelanden till
servern.

Resultat från taligenkänningsservern tas emot som ett MRCP-meddelande
(eventReceived()) i XML-format. Resultatet skickas sedan till ListLayer
via metoden getResult() i MrcpLayer. I ListLayer bearbetas det XML-
formaterade resultatet och lagras efter kategori i en datastruktur. Slutligen
läggs de igenkända orden in i applikationen som kryssrutor. Klassen ListLayer
har även funktionen att spara listan till fil när applikationen avslutas och läsa in
den vid nästa körning.

Figur 3.3: Användargränssnitt för prototyp.

3.4 Grammatik
Grammatiken är tänkt att hantera varor i en matlista. Av den anledningen
har fokus lagts på att dela in de olika varorna i olika kategorier för att vid
senare texthantering göra det möjligt att sortera varorna efter dess kategori.
Med kategori menas vilken sektion i matbutiken som varan associeras med,
exempelvis om varan är potatis blir dess kategori grönsaker.

Totalt har åtta kategorier använts (Grönsaker, Mejeri, Chark, Skafferi,
Djupfryst, Bröd, Snacks och Övrigt). För att säkerställa att varje vara skrivs
ut med rätt kategori i den textoutput som skickas från Nuance-servern har
attributet <tag> använts. <ruleref> refererar till lämplig lokal regel för att
därefter tilldela en lämplig en kategori. Allt detta sker i grammatikens rotregel.
Nedan presenteras rotregeln för grammatiken.

<rule id="start" scope="public">
<tag>

KATEGORI ='';
</tag>
<item repeat="0-">
<one-of>

<item><ruleref uri="#Grönsaker"/> <tag> KATEGORI += 'Grönsaker '</tag> </item>
<item><ruleref uri="#Mejeri"/> <tag> KATEGORI += 'Mejeri '</tag></item>
<item><ruleref uri="#Chark"/> <tag> KATEGORI += 'Chark '</tag></item>
<item><ruleref uri="#Skafferi"/> <tag> KATEGORI += 'Skafferi '</tag></item>
<item><ruleref uri="#Djupfryst"/> <tag> KATEGORI += 'Djupfryst '</tag></item>
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<item><ruleref uri="#Bröd"/> <tag> KATEGORI += 'Bröd '</tag></item>
<item><ruleref uri="#Snacks"/> <tag> KATEGORI += 'Snacks '</tag></item>
<item><ruleref uri="#Övrigt"/> <tag> KATEGORI += 'Övrigt '</tag></item>

</one-of>
</item>
</rule>

För att göra det möjligt att läsa in flera varor under samma inspelning har
regelanropen i rotregeln kapslats in i taggen <item repeat="0-"> vars attribut
repeterar de varor som finns i varje regel noll eller godtyckligt många gånger.
Detta leder dock till att grammatiken tillåter dubbletter. Detta hanteras vid
kategorisorteringen i Javakod med hjälp av HashSet som enbart lagrar unika
värden.

3.5 Utvärderingsversionen
På grund av säkerhetsskäl har servern inte varit åtkomlig för nätverkskommuni-
kation utanför det lokala nätverket. Av denna anledning har den fullständiga
prototypen som körs i en smartphone ej kunnat användas för utvärdering. För
att kunna genomföra utvärderingen har därför en alternativ version tagits fram.
Denna version består av flera delmoment där inspelning av ljud sker i appli-
kationen i en smartphone och kommunikation med server sköts via en dator
på samma lokala nätverk som taligenkänningsservern. Detta har utförts enligt
följande steg:

1. Ljud har spelats in i applikationen i en specifik smartphone.

2. Den sparade ljudfilen har överförts till en dator.

3. Datorn kommunicerar med taligenkänningsservern via LAN och ström-
mar ljuddata.

4. Svar med resultat av taligenkänning mottages från servern.
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4 Utvärdering

I följande kapitel behandlas utvärderingen av prototypen mot en referensmodell.
Avsnitt 4.1 tar upp de utvärderingsmetoder som har använts, avsnitt 4.2 ger en
beskrivning av testdata, avsnitt 4.3 ger en översikt av hur referensmodellen för
utvärderingen är uppbyggd, avsnitt 4.4 presenterar resultaten från utvärderingen
och avsnitt 4.5 diskuterar resultaten.

Vid utvärderingen har de båda systemen testats mot samma server för
taligenkänning. Grammatik och ljuddata har även de varit desamma för båda
systemen. 36 stycken ljudfiler har spelats in och överförts till servern genom de
två systemen. Varje ljudfil har testats tio gånger för varje system. Syftet med
utvärderingen är att undersöka om kvaliteten för taligenkänningen skiljer sig vad
gäller ljudöverföring över PSTN och LAN. Utvärderingen bör enbart ses som en
pilotutvärdering då mängden testdata är för liten för att uppnå ett tillförlitligt
resultat.

4.1 Utvärderingsmetoder
Följande avsnitt tar upp olika metoder för utvärdering av prototypen och
referensmodellen. De metoder som har använts är Word Error Rate samt ett
statistiskt signifikanstest.

Vid utvärdering av prototyp och referensmodell har även konfidensnivå
använts för att möjliggöra djupare analyser av testdata med få strängar. Vid få
strängar är sannolikheten större att systemen returnerar korrekt resultat vilket
gör att WER blir överflödigt. Konfidensnivå behandlas i avsnitt 2.6.2 om Nuance
Recognizer. För WER och konfidensnivå har ett medelvärde räknas ut för de tio
testkörningarna för respektive ljudfil.

4.1.1 Word Error Rate

Den metod som har använts för att utvärdera de båda systemen är Word Error
Rate (WER). WER är ett utvärderingsmått för taligenkänning. Måttet är baserat
på hur stor andel av de strängar av ord som taligenkänningen returnerar som
skiljer från originalet.

För att räkna ut WER jämförs originalet med resultatet från taligenkänningen
och minimum edit distance tas fram. Minimum edit distance är ett mått för att
räkna ut det minimala antalet editeringsoperatorer som krävs för att omvandla
en sträng till en annan. Editeringsoperatorerna består av tillagda (insertions),
borttagna (deletions) och ersatta (substitutions) strängar. För att räkna ut WER
summerar man antalet tillagda, ersatta och borttagna strängar och dividerar
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dessa med det totala antalet ord (Jurafsky och Martin, 2009).

WER =
I+ S+D

N
(6)

I = Antalet tillagda strängar
S = Antalet ersatta strängar
D = Antalet borttagna strängar
N = Totala antalet strängar

4.1.2 Signifikanstest

På grund av liten mängd utvärderingsdata har ett statistiskt test utförts för
att avgöra om skillnaderna mellan de båda modellerna är statistiskt signifikant
(Jurafsky och Martin, 2009, s. 190). Då testdata i undersökningen inte nöd-
vändigtvis är normalfördelad används Wilcoxons teckenrangtest (Wilcoxon
Signed-Rank Test). Wilcoxon är en metod för parvisa observationer som lämpar
sig för fall där data inte uppnår kriterierna för normalfördelning (Lantz, 2009).

Enligt Lantz (2009, s. 348) beskrivning av Wilcoxons teckenrangtest ”testas
nollhypotesen att skillnaden mellan två populationsmedianer M1 och M2, är
högst, lägst eller lika med noll”. Tillvägagångsättet för Wilcoxons teckenrangtest
är att beräkna differensen mellan dataparen i undersökningen. Observationer
med differensen noll utesluts. Därefter rangordnas värdena efter dataparens
absoluta differens. Slutligen summeras rangvärdena. Dessa rangvärden används
sedan för att räkna ut testets sannolikhetsvärde (p). Med ett sannolikhetsvärde
beslutas om nollhypotesen ska förkastas eller inte. Om hypotesen förkastas
innebär detta att en alternativ hypotes är aktuell. Se Lantz (2009) för en mer
ingående beskrivning av Wilcoxons teckenrangtest.

Wilcoxons teckenrangtest har i denna undersökning utförts genom att an-
vända ett färdigt program skapat av VassarStats (Lowry, 2012). Värdena för n,
antalet parvisa observationer, har matats in direkt på VassarStats hemsida. De
parvisa obeservationerna motsvarar WER för det totala antalet yttranden.

Nollhypotesen för utvärderingen av prototypen är hypotesen att referensmo-
dellen och prototypen är lika bra. Om nollhypotesen förkastas innebär detta att
en slutsats kan dras om att referensmodellen är något bättre än prototypen.

Då resultatdata vad gäller WER för kvinnlig och manlig talare är för liten
har skillnaden ej varit möjlig att signifikanstesta. Detta då det har funnits för
många observationer i testdata där differensen har blivit noll och som därför
har uteslutits.

Signifikansnivån för att testa nollhypotesen i denna undersökning är α = 5 %
(0,05).

4.2 Data
Data för utvärderingen utgörs av 36 stycken ljudinspelningar. Det finns 18 styc-
ken unika sekvenser av ord inspelade av både en kvinnlig och en manlig talare.
Dessa ordsekvenser är uppdelade i sex stycken typer av ordserier med ett, tre,
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fem, sju, nio respektive elva ord i serien. För varje serietyp har tre ordsekvenser
ur grammatiken pseudoslumpats fram med hjälp av ett kort Javaprogram. Av
de 80 ord i grammatiken har 63 förekommit i testdata. Anledningen till valet
av ordserier är att vid längre ordsekvenser antas det uppstå fler fel och därmed
borde lättare skillnader upptäckas mellan de två modellerna. Ordsekvenserna
har spelats in och lagrats i µ-law-format med applikationsprototypen i en och
samma mobiltelefon. Samma ljudfiler har använts i utvärderingen av både pro-
totypen och referensmodellen. Nedan ges ett exempel ur testdata av en sekvens
bestående av tre ord:

(7) äpplen, chips, havregryn

4.3 Referensmodellen
Systemet som prototypen jämförs med består av ett talsvar som ringer upp
sig själv via PSTN. För mer om talsvar se avsnitt 2.6.1. Den första delen i
talsvaret är kopplat till ett telefonnummer och väntar på inkommande samtal.
När ett samtal har kopplats spelar talsvaret upp en ljudprompt. Därefter får
den andra parten av samtalet tala in ett yttrande som spelas in och strömmas till
Nuance Recognizer. Den andra delen av talsvaret agerar klient och ringer upp
den första och spelar upp ljudfiler från testdata. Detta utförs tio gånger för varje
ljudfil. Resultatet sparas i en loggfil på serverdatorn. På grund av det publika
telefonnätets utformning utsätts ljudet för ett flertal konverteringar (A/D och
D/A) på vägen till taligenkänningsservern.

4.4 Resultat
I följande avsnitt redovisas resultatet för utvärderingen av prototyp och refe-
rensmodell. De båda modellerna jämförs med WER och konfidensnivå. En
jämförelse görs även mellan den kvinnliga (k) och den manliga talaren (m).
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Figur 4.1: Konfidensnivåer och Word Error Rate för referensmodellen och prototypen. X-axeln
visar antal ord och y-axeln procenttal.

Ordserie P (konf.) R (konf.) P (WER) R (WER)

1 44 50,8 0 5

3 33,9 46,6 22,2 16,1

5 31,9 28,5 6,7 5,3

7 17 11,3 0 0

9 10,5 6,2 7,4 6,3

11 2,6 4,5 0,2 2,1

Tabell 4.1: Konfidensnivåer och Word Error Rate för referensmodellen (R) och prototypen (P) i
tabellform.
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Figur 4.2: Konfidensnivåer för kvinnlig respektive manlig talare i prototypen respektive referensmo-
dellen.

Ordserie P (k) P (m) R (k) R (m)

1 36,5 51,6 50,7 50,8

3 44 25,5 48,7 44,5

5 41,2 22,6 23 33,9

7 27,7 6,3 12 10,8

9 18,6 2,3 7,3 5,1

11 3,1 2 2,8 6,1

Tabell 4.2: Konfidensnivåer för kvinnlig (k) respektive manlig (m) talare i prototypen (P) respektive
referensmodellen (R) i tabellform.
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Figur 4.3: Word Error Rate för kvinnlig respektive manlig talare i prototypen respektive referensmo-
dellen.

Ordserie P (k) P (m) R (k) R (m)

1 0 0 10 0

3 22,2 22,2 11,1 21,1

5 13,3 0 10,7 0

7 0 0 0 0

9 7,4 7,4 8,9 3,7

11 0,3 0 4,2 0

Tabell 4.3: Word Error Rate för kvinnlig (k) respektive manlig (m) talare i prototypen (P) respektive
referensmodellen (R) i tabellform.

4.4.1 Prototyp och referensmodell

Resultatet av utvärderingen för prototypens konfidensnivå ger en graf med
negativ utveckling. Den genomsnittliga konfidensnivån för de båda talarna vid
ett ord per yttrande är 44 %. Detta värde sjunker markant i övergången mellan
fem till sju ord per yttrande (se figur 4.1).

Utvärderingen av prototypens WER ger en ojämn graf där antalet WER är
som högst vid tre och nio ord per yttrande samt lägst vid ett, sju och elva ord
per yttrande.

Resultatet av utvärderingen för referensmodellen ger liksom prototypen
en graf med negativ utveckling där konfidensnivån sjunker markant mellan
yttranden bestående av tre till sju ord. De yttranden med högst konfidensnivå
för båda talarna består av ett ord och ger medelvärdet 50,8 % (se figur 4.1).
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Utvärderingen av referensmodellens WER tyder på att modellen har svårt att
hantera yttranden bestående av tre och nio ord. Bäst hanterar referensmodellen
yttranden på sju ord.

Vid en jämförelse av de båda modellerna ser man att konfidensnivåer sjunker
i relation till att ordantalet ökar. Prototypen har lägre konfidensnivåer än refe-
rensmodellen för ett och tre ord men från fem till nio ord är konfidensnivåerna
högre. I genomsnitt för alla ordserier har referensmodellen en konfidensni-
vå på 24,65 % – att jämföra med prototypens genomsnittliga konfidensnivå
på 23,32 %. I resultaten kan även utläsas att referensmodellen har en större
spridning på konfidensnivåer för samma ljudfil medan prototypen har jämnare
konfidensnivåer för samma ljudfil. När det kommer till Word Error Rate har
de bägge modellerna en liknande kurva med högst WER vid tre och nio ord.
Genomsnittlig WER för referensmodellen är 5,8 % och för prototypen 6,07 %.
Skillnaden är statistiskt signifikant då p = 0, 0001.

4.4.2 Kvinnlig och manlig talare

Utvärdering av konfidensnivå av prototypen för m ger en nedåtgående graf
som lutar mest markant vid övergången från ett till tre ord per yttrande. Totalt
minskar genomsnittsvärdet för konfidensnivån från 51,6 % till 25,5 %.

k har ett lägre konfidensvärde för yttranden bestående av ett ord men
kurvan i grafen har inte lika kraftig lutning som m:s. Detta innebär att k har en
högre genomsnittlig konfidensnivå (28,52 %) för alla yttranden jämfört med m
(18,38 %) (se figur 4.2).

Resultatet för utvärderingen av WER för prototypen för m ger störst procent
feligenkända ord vid yttranden bestående av tre, fem och nio ord. Detsamma
gäller för k. Dock har k ett högre genomsnittligt WER (7,2 %) jämfört med m
(4,13 %) (se figur 4.3).

Utvärdering av konfidensnivå av referensmodellen för m ger en nedåtgående
kurva där konfidensnivån sjunker från 33,9 % till 10,8 % vid övergången från
fem till sju ord per yttrande. Den genomsnittliga konfidensnivån för m är 25,2 %.

k:s konfidensnivå sjunker som mest vid övergången från tre till fem ord per
yttrande. Totalt sjunker konfidensnivån från 48,7 % till 23 %. Den genomsnittli-
ga konfidensnivån för k är 24,08 %.

Resultatet för utvärderingen av WER för referensmodellen för m tyder på
att de flesta felen vid taligenkänningen uppstod vid tre och nio ord per yttrande.
Det totala genomsnittsvärdet för m:s yttranden ger WER 4,9 %.

För k är andelen WER störst av de båda talarna. De yttranden som taligen-
känningen hade problem med var yttranden bestående av ett, tre, fem, nio och
elva ord. Det genomsnittliga värdet för k:s yttranden ger WER 7.48 %.

Utvärderingen av resultatet för m samt k tyder på att m lämpar sig bäst för
referensmodellen och överföring via PSTN. Vad gäller prototypen har k högst
antal feligenkända ord men bäst konfidensnivå.

4.5 Diskussion
I följande avsnitt diskuteras resultaten från utvärderingen. Först presenteras
allmänna observationer av resultatet för de båda modellerna. Därefter jämförs

43



resultatet mellan prototyp och referensmodell. Slutligen redogörs för orsaken
till skillnaderna mellan m och k.

Det bör tilläggas att de skillnader som redovisas nedan till stor del beror på
att mängden testdata är liten. Detta resulterar i att de observationer som har
gjorts är slumpmässiga främst vad gäller WER.

4.5.1 Allmänna observationer

Graferna för konfidensnivåer är sluttande. Detta beror på att ett längre yttrande
ger fler möjliga analyser för taligenkänningen vilket leder till lägre konfidensni-
våer.

Graferna för WER har två toppar vid tre och nio ord. Orsaken till varför
taligenkänningen hade problem att identifiera just dessa yttranden beror på att
de innehåller ord med homofona egenskaper som kan förväxlas med andra ord i
grammatiken. Även andra faktorer som närliggande ord i kontexten, brustillägg
från inspelningen samt intonation har en stor påverkan på taligenkänningen.
Frikativorna /s/ och /f/ tenderar att missbedömas vid taligenkänning på grund
av att formanter högre än 4000 Hz tas bort vid överföring i de fall där ljud
komprimeras. Vid yttranden med sju ord uppkommer inga ordfel. Detta beror
på att orden i dessa serier har distinkta uttalsdrag vilket gör att de är lättare att
särskilja.

För referensmodellen är genomssnittsvärdet för WER för yttranden med
ett ord relativt högt. Detta beror på att hos den ena talaren fick ett ord en
ersättning (S) och två insättningar (I) vilket resulterade i att genomsnittsvärdet
ökade markant. Vid kortare yttranden ger WER en högre felprocent då felen
slås ut på ett färre antal ord.

Enskilda yttranden har haft stor inverkan på resultatet för WER. Med hjälp
av en större mängd utvärderingsdata hade detta kunnat undvikas. Troligen
skulle kurvan för WER bli mer jämn för de båda modellerna. Då konfidensnivån
snarare påverkas av ett yttrandes längd än innehåll påverkas inte detta mått till
lika stor del av en liten mängd utvärderingsdata. Detta innebär att om mängden
utvärderingsdata byggdes på, skulle grafen för konfidensnivå visa på samma
sluttande mönster som tidigare.

4.5.2 Jämförelse mellan referensmodell och prototyp

Referensmodellen hade marginellt bättre genomsnittsvärden både vad gäller
konfidensnivå samt WER. Utvärderingen visade på att referensmodellen har
0,27 % bättre WER än prototypen. I och med att skillnaden i taligenkännings-
resultat är så pass liten tyder det på att prototypen och referensmodellen är
nästintill likvärdiga. Dock bör man ha i åtanke att prototypen går via det lo-
kala nätverket vilket kan antas ge en stabilare överföring av ljuddata än ett
utomstående nätverk.

Prototypen ger överlag ett stabilare resultat jämfört med referensmodellen.
Med stabilt resultat menas att konfidensnivåer och WER för en viss ljudfil är
konstanta för varje testkörning. För den automatiserade referensmodellen är
resultatet för testkörningarna varierande. En anledning till detta är fördröjningar
vilket kan leda till att olika mycket ljud hinner spelas in mellan körningar. Att
det har uppstått fördröjningar märks ofta på att det är det första ordet i varje
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yttrande som missuppfattas vid taligenkänningen. Fördröjningar kan exempelvis
uppstå vid ljudkonvertering från analogt till digitalt för att skicka data samt digi-
talt till analogt för att spela upp data, men även vid hög belastning på servern för
taligenkänning. Ljudkonverteringen leder även till att variationer uppstår i det
ljuddata som når Nuance Recognizer då brus kan tillkomma från linjen. Dess-
utom färdas data i referensmodellen en längre sträcka jämfört med prototypen
som enbart går via det lokala nätverket. Prototypen skickar data varje gång den
körs vilket gör att den inte kan hamna i osynk jämfört med referensmodellen där
det sker automatiserat. Då data dessutom inte behöver konverteras förändras
inte den data som skickas och tas emot mellan taligenkänningsserver och klient.

4.5.3 Jämförelse mellan kvinnlig och manlig talare

Resultaten för prototypen visar att k:s konfidensnivå är mycket högre än m:s.
För referensmodellen är konfidensnivån för m dock högre.

För både prototypen och referensmodellen hade k i genomsnitt tre procent
högre WER än m. Utvärderingsresultaten tyder på att m:s röst lämpar sig bäst
för båda modellerna.

En orsak till detta kan vara att k har en högre grundtonsfrekvens, F0. Detta
innebär att de högre formanterna i kvinnligt tal kan påverkas vid ljudkonverte-
ring vid överföring av ljuddata. Det är dock motsägelsefullt att k har mycket
högre konfidensnivåer än m för prototypen då k har högre WER än m. En möjlig
orsak till varför k har hög WER och konfidensnivå för prototypen är att taligen-
känningen tycks vara säker på att de fel som den gör är korrekta. Anledningen
till detta är oklar men det kan bero på för liten mängd utvärderingdata. Detta
kan vara en bidragande faktor till variationerna i konfidensnivån.

Det finns två tydliga kluster i stapeldiagrammet i figur 4.3 för WER som
visar att Nuance Recognizer har haft problem med dessa ordserier oavsett
talare. Detta visar att det är orden i de serierna som har varit problematiska
för taligenkänningen och felen grundar sig därför inte på talaren. k har dock
fler förekomster av WER än m. En förklaring är att k:s yttranden har spelats in
närmre mikrofonen vilket resulterar i högre amplituder. Då ljudet lagras med
µ-lawkomprimering prioriteras de lägre amplituder vilket leder till att de högre
amplituderna inte är lika väldetaljerade. Därmed får Nuance Recognizer mindre
information att bearbeta vilket resulterar i fler fel.
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5 Slutsats

I denna uppsats har en undersökning kring möjligheterna till realisering av röst-
styrning i mobiltelefon redovisats. En prototyp för röststyrning i mobiltelefon
har utvecklats och jämförts mot en referensmodell. Resultaten av utvärdering-
en från föregående kapitel visar på att prototypen är nästintill likvärdig med
referensmodellen i avseendet taligenkänningsresultat.

Då tekniska omständigheter har begränsat möjligheterna att utvärdera den
fullständiga prototypen har en alternativ version tagits fram och använts för
utvärdering. Man kan anta att resultatet för den alternativa versionen inte är
representativt för den fullständiga prototypen. Utvärderingen mellan de båda
systemen kan inte räknas som helt rättvis då den alternativa versionen av proto-
typen har testats under mer fördelaktiga förutsättningar än referensmodellen.

På grund av att utvärderingen har utförts via samma LAN som servern bör
prototypen utvärderas på nytt för att ge ett mer tillfredsställande resultat. Allra
helst skulle prototypen testas mot en trådlös anslutning över mobilt nätverk
eller WLAN där störningar kan uppstå vid överföring. Detta skulle ge en mer
realistisk bild av hur väl prototypen fungerar.

Genom att basera utvärderingen på en större mängd testdata kan ett på-
litligare resultat ges. En lämplig mängd data för utvärdering skulle därför vara
en tredubbling (eller mer) av nuvarande mängd testdata. En större grupp test-
personer vore lämpligt för att bekräfta de resultat rörande kvinnlig och manlig
talare vad gäller referensmodellen och prototypen som har observerats. Detta
då utvärderingen enbart har baserats på en kvinnlig och en manlig talare och de
observerade resultaten kan bero på karaktäristiska drag hos talarna.

I utvärderingen skickades varje yttrande tio gånger till Nuance Recognizer
9.0. Då resultaten för referensmodellen tenderade att variera vore det lämpligt
att skicka varje yttrande fler gånger för att få ett mer pålitligt genomsnittsvärde.
Det skulle även vara intressant att testa fler ord per yttrande för att se vilken
påverkan detta har på konfidensnivåer och WER samt vilken modell som kan
hantera längre yttranden bäst. Slutligen vore det önskvärt att utvärdera med ett
större antal yttranden med tanke på att vissa ord tenderar att vara problematiska
för taligenkänningen. Fler yttranden med olika ord skulle troligen jämna ut
kurvan för WER.

För vidare utveckling av prototypen vore det intressant att testa en annan
taligenkänning för att jämföra med Nuance Recognizer 9.0. En idé vore att ta
fram en engelsk grammatik då de flesta fritt tillgängliga taligenkänningsmjuk-
varor för smartphones enbart finns tillgängliga på engelska. På detta sätt kan
en utvärdering av röststyrning i mobiltelefon med hjälp av olika server- och
molnbaserade taligenkänningsmjukvaror möjliggöras.

Prototypen sparar för tillfället temporärt ljudet till en ljudfil för att därefter
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konvertera denna till rätt ljudkodningsformat. Ett sätt att optimera prototypen
vore att i stället först konvertera data som spelas in och därefter strömma ljudet
i realtid till servern. På så vis blir överföringsprocessen från klient till server mer
effektiv och data behöver ej lagras i mobiltelefonen.

Ytterligare en aspekt att undersöka vore att experimentera med gramma-
tiken. Ett intressant inslag vore att undersöka hur väl taligenkänningen skulle
fungera med en mer avancerad grammatik. Att utöka grammatiken utgör även
förutsättningen för att skapa en röststyrd applikation. Genom att lägga till
”ta bort” eller ”stryk” + matvara, kan användaren exempelvis interagera med
gränssnittet och radera varor från matlistan med hjälp av rösten. Även tillägg
av utfyllnadsord skulle göra protypen mer användarvänlig genom att tillåta
användaren att uttrycka sig mer fritt.

(8) Kan du ta bort korv och fiskpinnar från matlistan?
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