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Samenvatting.

Op het Instituut voor Perceptie Onderzoek te Eindhoven men experimenten met
spraakherkenning. Hiertoe maakt men gebruik van een SUN werkstation die zijn
spraakinformatie krijgt van een spraakherkenningskaart in een PC. Het probleem was
hierbij echter dat de kaart alleen beperkte informatie kon leveren en niet anders dan
door spraak te besturen was. Om betere experimenten te kunnen doen wil men nu een
flexibeler systeem dat softwarematig bestuurd kan worden en tevens meer informatie
over een herkenning levert dan alleen het herkende woord. Omdat de experimenten
zoals al eerder gezegd vanaf een SUN werkstation gevoerd worden moet deze software
bestu- ring vanaf de SUN kunnen plaatsvinden.
Om dit te kunnen bereiken is voor zowel de SUN als voor de PC een programma in de
taal C geschreven. De communicatie tussen beide computers is tot stand gekomen via
een RS232 lijn. Het programma op de SUN is interrupt gestuurd en kan informatie
accepteren van het toetsenbord van de SUN, van een ander programma opgestart op de
SUN of van de RS232 lijn. Dit programma dient als vertaalslag van de SUN gebruiker
naar de RS232 lijn en vice versa. Evenzo dient het programma op de PC als vertaler
van de gegevens vanaf de RS232 lijn naar de spraakherkenningskaart en andersom.
Op deze manier is er nu een geheel van programma•s gekomen dat de benodigde informatie aan de SUN kan leveren en tevens een besturing van de kaart vanaf het SUN
werkstation mogelijk maakt. Dit heeft de flexibiliteit in belangrijke mate verhoogd.
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1. Inleiding.

Op het Instituut voor Perceptie Onderzoek te Eindhoven doet men experimenten om
meer te weten te komen over een optimale mens machine afstemming. In dit kader
wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor computers met spraakinput
Voor deze experimenten is een spraakherkenningskaart aanwezig. Deze kaart, een computer op zichzelf kan in een mM compatible computer gestopt worden. Bij de kaart
werd het programma VOICE geleverd. Met VOICE is het mogelijk deze sprekersafhankelijke kaart te trainen en een vocabulaire aan te maken. Een vocabulaire is een
structuur waarbinnen groepen woorden vastgelegd kunnen worden en tevens wordt een
relatie tussen deze groepen vastgelegd.

De kaart kan nu op twee manieren gebruikt worden. Allereerst kan de kaart volledig
op zichzelf werken. Nadat met behulp van VOICE een vocabulaire en spraakdata of
zijn aangemaakt of van disk zijn ingelezen wordt door VOICE het commando 'herken
standalone' gegeven. De kaart kan nu volledig door spraakinput bediend worden.
Afhankelijk van een herkend woord wordt overgegaan naar een nieuwe groep woorden
waaruit bij herkenning gekozen mag worden. Deze overgangen liggen vast in het vocabulaire. Output geschiedt via een kabeltje dat achter de PC de kaart uit komt. Dit
kabeltje kan in de toetsenbord connector van de PC gestoken worden aangezien de
kaart voor ieder herkend woord een aantal toets aanslagen kan simuleren. Welke toetsenaanslagen de kaart genereert ligt vast in het vocabulaire. De experimenten werden
echter gevoerd vanaf een SUN werkstation zodat het kabeltje uit de kaart niet met de
PC maar via een interface met een communicatiepoort van de SUN verbonden werd.
Deze manier van werken had echter nogal wat nadelen.
het systeem is niet flexibel, de structuur van het herkenmechanisme ligt volledig
vast in het vocabulaire.
op de SUN is slechts bekend dat een woord herkend is op grond van zijn score
en die van zijn opvolger maar de scores en de opvolger zelf zijn bij de SUN niet
bekend.
trainen en updaten is niet mogelijk vanaf de SUN.
Om van deze nadelen af te komen is gebruik gemaakt van de tweede mogelijkheid om
de kaart te bedienen, namelijk de kaart on line programmeren. Dit is mogelijk door
serieel opdrachten door te geven via een adres op de PC. Hiertoe moest er een programma op de PC en op de SUN komen. Communicatie tussen de SUN en de PC
moest allereerst gebeuren via een RS232 lijn en later eventueel via het ethernet Beide
programma's moesten geschreven worden in de taal C. Het programma op de SUN
handelt zijn communicatie met de gebruiker af via de files standarctin en standardout.
Het programma is dan te gebruiken door commando's in te toetsen en de reacties af te
wachten op het scherm maar tevens is het mogelijk om op de SUN een applicatieprogramma op te starten dat het programma op de SUN opstart en kan communiceren met
dit programma via de files die dit programma als standarctin en standarctout beschouwt
maar welke in werkelijkheid door het applicatieprogramma bepaald zijn. Op deze
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manier is een hogere flexibiliteit te bereiken en kunnen tevens alle gegevens zoals
scores en opvolgers doorgegeven worden. In het vervolg zal het samenstelsel van de
hier te behandelen programmatuur op zowel de SUN als de PC SUNVOICE genoemd
worden. Het programma op de SUN en de PC zullen we respectievelijk naar refereren
als zijnde SUNVOICE.c en PCVOICE.c .

appllcallo
programma
op de SUN.

l--1,~

Spraakhorltannlngs
kaan

~ PC \IOOr lnnlalisalle van

r--

de opraakhorkonnor.

fig 1.1 De oude situatie

appllcalie
programma
op de SUN.

fig 1.2 De nieuwe situatie
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2. Het programma SUNVOICE bezien als een geheel.
Indien we het samenstelsel van herkenningskaart, PC en SUN alsmede hun programmatuur als een geheel beschouwen dan zien we een black box met zowel spraakinput
als input en output vanuit een applicatieprogramma. We zullen in dit hoofdstuk deze
black box bespreken zonder al te diep in te gaan op wat er zich op lagere niveau' s in
de programmatuur afspeelt. Dit hoofdstuk is dus vooral van belang voor de schrijver
van een applicatieprogramma.

2.1 Het toestandsdiagram van SUNVOICE.
Wanneer we het toestandsdiagram van SUNVOICE (zie fig 2.1) bekijken dan zien we
dat we te maken hebben met vijf relevante machinetoestanden. Indien SUNVOICE
opgestart wordt zal hij zich allereerst in de toestand WACHT bevinden Er zijn nu vier
mogelijkheden om vanuit deze rusttoestand in een andere toestand te komen, namelijk
via een herken, train, update of eindig commando.

bekencommando

overige commando's

fig 2.1 Het toestandsdiagram van SUNVOICE.
Indien een herken opdracht gegeven wordt gaat de machine over in de toestand
HERKEN. Indien nu gesproken wordt zal aan de gebruiker het herkende woord, diens
score en de twee diehst in de buurt zijnde woorden en de hierbij behorende scores
geleverd worden. De machine blijft nu nog steeds in de toestand HERKEN. Onder
invloed van een andere herkenopdracht zal SUNVOICE nog steeds in dezelfde toestand blijven maar zal nu gaan herkennen volgens deze nieuwe herkenopdracht Om uit
de toestand HERKEN te komen is het slechts nodig een opdracht ongelijk aan herken
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te geven. De machine zal nu in de toestand WACHT terugkeren tenzij een eindig
opdracht gegeven was. In dit laatste geval zal het programma worden beeindigd.
Via een train commando kan men van de toestand WACHT naar de toestand TRAIN
komen. De enige mogelijkheid om uit deze toestand te geraken is door spraakinput te
geven oftewel te trainen. In dit geval komt de machine weer in de toestand WACHT.
Op soortgelijke wijze kan men via het update commando naar de toestand UPDATE
komen, met dit verschil dat men ook nog via de commando's interrupt en eindig uit de
toestand UPDATE kan geraken. Met het commando interrupt kan men evenals met
spraakinput naar de toestand WACHT komen, met dit verschil dat bij een interrupt
commando geen update heeft plaatsgevonden terwijl dit bij spraakinput wel het geval
is. Met het eindig commando komt men weer in de toestand EINDE PROGRAMMA.
Helaas werkt het commando update nog niet feilloos, het commando kan namelijk
zowel resulteren in ongeldige updates als wel in het vastlopen van het programma.
Geadviseerd wordt om in het gegeven programma geen gebruik van dit commando te
maken en te werken naar en andere manier om te kunnen updaten.

De laatste manier om uit de toestand WACHT te geraken is via het commando eindig
het programma te beeindigen. Alle andere beschikbare commando's dan train, update,
herken en eindig hebben geen nieuwe toestand van SUNVOICE tot gevolg en kunnen
alleen vanuit de toestand WACHT gegeven worden.

2.2 Syntax van de commando's.
De syntax van de commando's zoals deze hier zullen volgen is zo dat deze op een
toetsenbord ingetoetst kan worden. Zeer bewust is bij alle commando's een carriage
return aan het einde achterwege gelaten omdat dit in de meeste gevallen geen extra
informatie aan het commando toevoegt. In het geval de manier van communicatie naar
SUNVOICE toe vraagt om een carriage return aan het einde van een boodschap dan is
het programma SUNVOICE.c eenvoudig aan te passen zoals in de programmalisting is
aangegeven met: 'optional only used ifCBREAK is off.

2.2.1 Het herkencommando.
Om vanuit de toestand WACHT naar de toestand HERKEN te komen dient men het
volgende in te voeren:

COMMANDO: r flag,nrl ,nr2,nr3-nr4,nr5,nr6-nr7.
Hierbij moet men zich bedenken dat het commando altijd ingevoerd wordt alsof het
getypt is. De 'r' aan het begin geeft aan dat het om een herken commando (Recognize)
gaat. Flag geeft aan of we losse (flag=O) of aaneengesloten (flag=l) woorden willen
herkennen. De getallen nrl tot en met nr7 geven aan naar welke spraakdata na spraakinput gekeken wordt of ze overeenkomen met de gecodeerde spraakinput De getallen
geven de plaats in de file aan waar de spraakdata opgeborgen is en ze lopen van 1 tot

-8en met 240. Een streepje tussen twee nummers geeft aan dat alle tussenliggende nummers ook mee doen. De gekozen syntax als hierboven is niet de enige mogelijke
omdat de woordnummers in elke mogelijke volgorde of hoeveelheid gegeven mogen
worden. Er is echter wel de beperking dat indien de te herkennen woordnummers niet
in een reeks zitten er in totaal uit niet meer dan 48 woorden gekozen mag worden
(verklaring hiervoor in paragraaf 4.3)
RESPONSIE: #

De eerste responsie geeft aan dat nu gesproken kan worden en kan tevens dienen om
aan te geven dat op een ander spraakcommando gereageerd wordt dan daarvoor. Er
zal ook een responsie plaats vinden iedere keer als gesproken is. V oor de zeer snelle
sprekers is op de PC een buffer van 20 woorden aanwezig voor als de communicatie
naar de SUN gebruiker toe trager verloopt dan het herkennen.
RESPONSIE NA SPREKEN (respectievelijk indien flag=O en flag=l):
r accept fwlOO fwlO fwl fslO fs1 sw100 swlO sw1 sslO ssl tw100 twlO twl ts10 ts1
r accept fw100 fwlO fw1 fslO fs1
We krijgen nu van het programma dus allereerst een 'r' terug ten teken dat we een
responsie op een herkencommando hebben. Accept geeft aan of het woord dat volgt
geaccepteerd is op basis van de delta en reject levels zo als die zijn ingesteld, default
of met het commando set delta en reject levels. Hierna volgen de honderdtallen, tientallen en eenheden van het best herkende woord en de tientallen en eenheden van de
bijbehorende score. De score van een woord wordt berekend aan de hand van vergelijking van de binnengekomen spraak met spraakdata in het geheugen. Een goede
overeenkomst levert een hoge score terwijl een slechte overeenkomst een lagere score
oplevert. Een score kan lopen van 0 tot en met 99 en het best herkende woord heeft
dus de hoogste score. Indien flag is nul dan volgen ook nog deze gegevens over het
tweede en derde woord in rangorde van hun scores. Voor acceptatie geldt fs>reject en
fs-ss>delta, accept is dan 0 terwijl anders accept=1 is. Indien meerdere woorden
ingesproken worden komen deze achtereenvolgens in de uitvoerfile te staan. De herkenning gaat net zolang door totdat een stop of eindig commando gegeven wordt. Als
je nu losse woorden wilt herkennen met keuze uit woordnummer 4 tot en met 12 en 25
tot en met 30 en woordnummer 1. Dan kan je dit als volgt invoeren: 'r0,4-12,25-30,1.'
Een mogelijke responsie na spreken zou dan kunnen zijn: 'r00069000381 00966'.
Woord 6 is herkend en geaccepteerd met een score van 90 terwijl als tweede woord 3,
met 81 punten en als derde woord 9 met een score van 66 punten herkend is.

2.2.2 Het train commando.
Om van de toestand WACHT over te kunnen gaan naar de toestand TRAIN moet men
het volgende commando geven:

COMMANDO: t w100 wlO w1
RESPONSIE : #
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RESPONSIE NA SPREKEN: t
Met het train commando is het mogelijk om spraakdata te ereeren voor het woord dat
hoort bij woordnummer w (w=lOO*wlOO+lO*wlO+wl en O<w<241). Eventuele oude
spraakdata wordt hierbij weggegooid. Een uitspraak zal dus altijd leiden tot een
correcte training omdat het verleden hierbij geen rol speelt. Na spraakinput zal een 't'
in de uitvoerfile verschijnen ten teken dat de training voltooid is. Voor meer
betrouwbare resultaten bij herkenning zal een woord na een training ook nog enkele
malen een update moeten ondergaan.

2.2.3 Het update commando.
Om van de toestand WACHT over te kunnen gaan naar de toestand UPDATE moet
men het volgende commando geven:
COMMANDO: u wlOO wlO wl
RESPONSIE : #
RESPONSIE NA SPREKEN: u tplO tpl slO sl
Met het update commando is het mogelijk om te kijken hoe actueel de spraakdata is
die bij een gegeven woordnummer w hoort. Hiertoe moet het woord nog eens
ingesproken worden. Van deze uitspraak wordt de spraakdata vergeleken met de
spraakdata die zich nog in het geheugen van de kaart bevond. Voor deze gelijkenis
wordt een score s (O<s<IOO) bepaald en deze score wordt in de uitvoerfile gezet.
Indien de score hoger is dan een bepaalde drempelwaarde van 80 dan wordt de net
verkregen spraakdata gemiddeld met de in het geheugen aanwezige spraakdata. In de
uitvoerfile krijgen we tevens de variabele tp die aangeeft hoe veel uitspraken met
elkaar gemiddeld zijn. Indien de score s te laag is en geen middeling heeft
plaatsgevonden zal de gebruiker dit kunnen zien aan het feit dat tp nul is (tp heeft dan
dus niet meer de eerder genoemde betekenis). De hier besproken update opdracht heeft
voornamelijk tot doel de scherpe kantjes van een uitspraak af te halen zodat de
opgeslagen spraakdata gemiddeld zo dicht mogelijk bij de actuele uitspraak zit.

2.2.4 Het interrupt commando.
COMMANDO: i
RESPONSIE : i
Het interrupt commando kan ten alle tijde gegeven worden. Is de kaart op het moment
dat het commando gegeven wordt niets aan het doen dan zal alleen een 'i' geretourneerd worden in de uitvoerfile. Is de kaart aan het herkennen dan zal hij hier mee
ophouden en zal de 'i' in de uitvoerfile verschijnen na de laatst verwerkte spraakgegevens. Is het programma in de toestand train dan zal het interruptcommando geen
effect hebben en pas nadat spraakinput heeft plaatsgevonden en de machine weer in de
toestand WACHT is zal de 'i' in de uitvoerfile verschijnen. Als SUNVOICE zich in de
toestand UPDATE bevindt dan zal hij zonder dat er een update plaats heeft gevonden
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terugkeren naar de toestand WACHT eveneens onder het retourneren van een 'i'.

2.2.5 Het eindig commando.
COMMANDO:q
RESPONSIE : q
Met het eindig commando is het mogelijk om vanuit iedere toestand van SUNVOICE
het programmasamenstelsel SUNVOICE te beeindigen. Hier moet echter wel bij
opgemerkt worden dat indien SUNVOICE zich in de toestand TRAIN bevindt er
allereerst spraakinput moet plaatsvinden voordat er uiteindelijk een overgang naar de
toestand EINDE PROGRAMMA kan plaatsvinden. Ten teken dat het programma
beeindigd is wordt in de uitvoerfile een 'q' geplaatst.

2.2.6 Het set delta en rejectlevels commando.
COMMANDO: d dllO dll rjlO rjl
RESPONSIE : d
Met het hiergegeven commando is het mogelijk de parameters voor acceptatie na herkenning te veranderen. We kunnen het delta (dl) niveau instellen en tevens kan het
reject (rj) niveau verandert worden, wel moet blijven gelden: ~dl'IO en ~rj~99.
Voor acceptatie (zie ook herken commando) moet nu gelden dat de score van het best
herkende woord groter moet zijn dan het reject niveau en tevens moet dan ook het verschil tussen die score en de score van het op een na best herkende woord groter dan
delta zijn.

2.2.7 Het set audiogain commando.
COMMANDO: a aulO aul
RESPONSIE : a
De audiogain (au=aulO*lO+aul) is een maat voor de versterking van het signaal dat

uit de microfoon komt. Het is nu de bedoeling dat de versterking zo laag gezet wordt
dat de spreker net niet zijn stem hoeft te verheffen om verstaanbaar te zijn.Door het
instellen van de audiogain wordt een optimale signaal ruisverhouding bereikt. De
audiogain moet liggen tussen nul en negen en voor de verschillende waardes geldt:

audiogainwaarde - betekenis
1: minste versterking van het gesproken woord.
2: default versterking.
3: iets grotere versterking.
4: meeste versterking.
5-8: idem als bovenstaand alleen nu met automatic level controL
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2.2.8 Het reset commando.
COMMANDO: x
RESPONSIE : x
Vanuit de toestand WACHT is het mogelijk om een zeer zwakke reset te plegen.
Deze reset zet de verschillende parameters die van belang zijn voor de herkenning van
een woord weer op hun default waarden. De voor SUNVOICE relevante parameters
zijn de delta en reject levels en de audiogain. Deze default waarden zijn: delta=2,
reject=80 en audiogain=2.

2.2.9 Commando's voor het laden en saven van een spraakdata file.
COMMANDO VOOR SAVEN : s naam
RESPONSIE : s

1

COMMANDO VOOR LADEN : 1 naam 1
RESPONSIE : 1
Met het laadcommando en het savecommando kan men respectievelijk spraakdata van
disk in de spraakherkenner laden en spraakdata vanuit de spraakherkenner op disk
opslaan. De files worden opgeslagen of uitgelezen in dezelfde directory als van waaruit
het programma PCVOICE.c is opgestart In beide commando's staat naam voor de
naam van de file zonder extensie. Files worden weggeschreven naar disk met de extensie .VTF . Deze files zijn niet in te lezen door het bij de kaart geleverde programma
VOICE. Wel zijn de door VOICE aangemaakte spraakfiles te lezen met het hierbeschreven laadcommando.

2.2.10 Foutboodschappen vanuit SUNVOICE.
Na ieder commando kan een foutboodschap verschijnen van de volgende vorm: E erlO
erl. De foutboodschappen waarvoor geldt er>lO (er=er10*10+er1) zijn foutboodschappen afkomstig uit de spraakherkenningskaart. Voor een uitvoeriger beschrijving van
deze foutboodschappen wordt verwezen naar de VOCALINK manual (blz 5-16, 5-17
en 5-18: er geldt foutboodschapnummer =NAK ERROR nummer +10). De verschillende foutboodschapnummers en hun betekenis worden hieronder verder toegelicht.

foutboodschapnummer - betekenis.
1: De RS232 poort kon niet geopend worden.
2: transmissie fout.
3: syntax fout in herken commando.
4:
"
" " laad/save commando.
5:
" train/update commando.
"
"
6:
" set audiogain commando.
"
"
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7:
8:
9:

syntax fout in set delta en reject levels commando.
niet in gebruik.

" "

,,

10:

"
" "
11: programma fout.
12: programma fout.
13: te veel woordnummers in het herkencomrnando.
14: programma fout.
15:
16:
17:

"

"

"
"

"

.

18: er is een herkenopdracht gegeven terwijl geen spraakdata in de kaart aanwezig is.
19: programma fout.
20: programma fout.
21: niet in gebruik.
22: programma fout.
23: niet in gebruik.

29:
30:
31:
32:

" "
"
" "
"
niet in gebruik.
te lange naam voor een spraakdata file in laad opdracht.
spraakdatfile staat niet op disk onder de gegeven naam.
fout bij lezen van de spraakdata.

-133. Het programma op de SUN.

Het programma op het SUN werkstation is bedoeld om de communicatie tussen de
gebruiker op de SUN en de PC zo goed mogelijk te laten verlopen. Allereerst zal nu
besproken worden wat de randvoorwaarden voor deze communicatie zijn, waarna de
programmastructuur bekeken wordt. Tenslotte wordt als voorbeeld het voor de SUN
meest gecompliceerde commando besproken: het herk.encommando.

3.1 Communicatie met het programma op de SUN.
De communicatie tussen het programma op de SUN en de gebruiker kan op twee
manieren geschieden.
1)
2)

via intoetsen op het toetsenbord van de SUN.
via een tweede programma op de SUN met behulp van sockets.

Beide mogelijkheden maken gebruik van de in- en uitvoerfiles die binnen SUN.c bekend staan als fd_in (standardin) en fd_out (standardout). Communicatie met de
gebruiker geschiedt via de subroutines PROOin() voor informatie van de SUN
gebruiker en PROOout() voor informatie naar de SUN gebruiker toe. Verder wordt de
uitvoer file standarderr gebruikt om aan te geven of de verbinding tussen de SUN en
de PC is gemaakt of alweer verbroken is.
De communicatie tussen de SUN en de PC verloopt via een RS232 verbinding (9600
baud, 8 bits, no parity). Op de SUN wordt hiertoe speciaal een stream geopend met de
subroutine open_RS232(). Nadat dit gebeurd is kan men via de subroutines SUNin() en
SUNout(byte), bytes lezen van de PC en schrijven naar de PC. Indien SUNin() wordt
aangeroepen krijgt SUNin() de waarde van de byte die op dat moment vooraan in de
buffer staat. Indien er niets in de buffer staat dan zal het programma blokkeren tot er
wel iets in de buffer komt. SUNout(byte) stuurt een byte naar de PC en wacht tot
dezelfde byte is teruggestuurd door de PC. De PC heeft namelijk slechts een buffer
van een byte voor input van de RS232 lijn en zal dus moeten aangeven of deze buffer
vrij is of niet. Indien de SUN namelijk een tweede karakter stuurt terwijl de PC het
eerste nog niet gelezen heeft dan zal dit resulteren in een MS DOS foutmelding. Dit is
opgelost door de PC ieder gelezen byte terug te echoen en de SUN hierop te laten
wachten. Omdat de SUN wel over een buffer van meerdere bytes beschikt zal het
echoen van de data die naar de PC gestuurd wordt wel eerst gesynchroniseerd moeten
worden. We kunnen ons namelijk voorstellen dat in de buffer in de SUN nog het
woord HOI staat. Indien nu de SUN het woord IPO naar de PC stuurt dan zal het
lijken alsof HOI door de PC geechoed wordt. Er zal nu een transmissie error
boodschap aan de SUN gebruiker verschijnen. Om nu de buffer van zowel de PC als
de SUN te legen is het volgende protocol bedacht (zie tig 2.1). Indien we veronderstellen dat eerst de PC aangezet wordt, dan zal hij blijven wachten totdat een STX (een
ASCII 2) ontvangen wordt van de SUN Als dit gebeurt dan wordt deze STX terugge-
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SUN zal deze sturen zodra hij de STX van de PC heeft ontvangen. De PC zal de
ontvangen CR echoen ten teken dat de communicatielijn gereed is. Als we eerst het
programma op de SUN activeren dan zal de SUN iedere seconde een STX naar de PC
zenden totdat hij deze terug ontvangt waarop de eerder beschreven cyclus plaats vindt.
SUN

PC

fig 2.1 Het initialiseren van de RS232 verbinding tussen SUN en PC.
We hebben nu een initialisatieprotocol dat zowel de buffer van de SUN alswel de
buffer van de PC leegt enwaarbij het niet uitmaakt welk programma het eerst opgestart
is. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat als het programma op de SUN het eerst
gestan wordt, dat dan de PC wel in de zin van de netspanning aan moet staan.

3.2 De structuur van het programma op de SUN.
Het programma op de SUN is in feite niets meer of niets minder dan een doorgeefluik
met enkele vangnetten tegen syntax errors. Indien zowel de SUN gebruiker als de PC
geen actie ondernemen zal het programma wachten met behulp van het SELECT commando tot input vanaf de PC of de SUN voor een interrupt zorgt Dit heeft het voordeel dat het programma SUNVOICE.c als er niets gebeurt, ook geen processortijd
gebruikt. Indien er een interrupt plaatsvindt, dan wordt gekeken of deze vanaf de SUN
gebruiker of vanaf de PC kwam.
Indien een interrupt van de SUN gebruiker kwam dan wordt op basis van het eerste
karakter bepaald welk commando is gegeven en wordt eventueel een bijbehorende subroutine aangeroepen. In deze subroutines wordt de syntax van het commando getest en
ook inhoudelijk wordt bepaald of het commando geldig is (b.v. op een te groot
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bijbehorende foutboodschap naar de SUN gebruiker doorgegeven, zoniet dan wordt het
commando verzonden naar de PC, maar dan wel zo compact mogelijk. Zo zal bijvoorbeeld een woordnummer dat uit drie karakters bestaat als een byte worden overgezonden. Indien we bij het verzenden van het eerste karakter van een opdracht een
transmissie error krijgen dan kan het heel goed zijn dat er nog iets in de SUN zijn
buffer staat. Indien dit het geval is dan kijken we eerst of we de buffer met behulp van
de subroutine READBUF(buf) kunnen legen. Dit legen van de buffer gaat geheel
analoog aan het legen van de buffer als een interrupt van de PC is gekomen, maar
hierover later meer. Indien we nu de buffer hebben proberen te legen kunnen we zien
of we daadwerkelijk met een transmissie error te doen hebben. Indien dit het geval is,
geef dan een foutboodschap door, zoniet ga dan verder met het commando overzenden.
Indien we een interrupt binnen krijgen van de PC dan hebben we in de buffer van de
SUN een reactie staan die alsvolgt naar een reactie van SUNVOICE naar de SUN
gebruiker toe wordt vertaald. Maak van de hoofdletter die aangeeft op welk commando
deze responsie van toepassing is een kleine letter. Maak van de verschillende bytes
weer getallen gerepresenteerd door een of meerdere ASCII karakters. Stuur deze
karakters naar de SUN gebruiker. De reacties die van de PC afkomen worden op de
RS232 lijn aangegeven met de hoofdletter die hoort bij de kleine letter van het
gegeven commando. Verder wordt een reactie gezonden naar de SUN als een
aaneengesloten reeks. Dit is zo gemaakt omdat het SUN programma SUNVOICE.c
dan onderscheid kan maken tussen een reactie van de PC en een echo van een commando van de SUN.

3.3 Een voorbeeld: verwerking van het herkencommando.
Omdat de verwerking van het herkencommando iets afwijkt van de hierboven
beschreven verwerking en tegelijkertijd ook grote overeenkomsten hiermee vertoont
wordt dit commando hier iets verder uitgewerkt Een mogelijk voorbeeld van een
herken commando is alsvolgt:
r0,1-5,2,3, 10, 11,12, 13, 14, 19,20,18-25,100.
We zien dat hier nogal wat overbodige informatie aanwezig is, immers het volgende
commando zou precies hetzelfde resultaat hebben.
r0,1-5,10-14,18-25,100.
Om voor deze twee verschillende commando's uiteindelijk hetzelfde minimale commando op de RS232 lijn te krijgen wordt natuurlijk eerst gecheckt of de syntax,
woordnummers en reeksen valide zijn. Dit blijkt het geval te zijn. Nu wordt een array
gemaakt met 240 nullen die de 240 woordnummers representeren. Hierna wordt het
herken commando van links naar rechts doorlopen en de woorden die herkend moeten
worden, worden in het array met een '1' gemarkeerd. Eveneens wordt voor de
efficiency later het maximale woordnummer, dat herkend moet worden, bijgehouden.
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Het array wordt nu van woordnummer een tot en met het maximale woordnummer
doorlopen en er wordt geken of een '1' in het array in een range (reeks) valt of een
single (losstaande '1 ') is. Hiervoor gelden de volgende regels
een '1' tussen twee nullen is een single.
twee '1' en tussen twee nullen zijn twee singles.
meer dan twee aaneengesloten '1' en vormen een range die eenduidig bepaald is
door de eerste en de laatste '1' in de rij.
Een herkencommando wordt nu als volgt overgezonden :
r flag #singles #ranges single 1 .... single x beginrg 1 eindrg 1 .... beginrg y eindrg y
of in ons voorbeeld:
r 0 1 3 100 1 5 10 14 18 25
In het eerder genoemde voorbeeld hebben we namelijk te maken met een single, te
weten 100 en drie ranges namelijk van 1 tot en met 5, van 10 tot en met 14 en van 18
tot en met 25. Als reactie op dit commando zal een # verschijnen op de RS232 lijn
welke doorgesluist wordt naar de gebruiker ten teken dat gesproken kan worden.
Indien nu gesproken wordt zal op de RS232 lijn een reactie van de volgende vorm verschijnen:

R flag accept woord 1 score 1 { woord 2 score 2 woord 3 score 3 }
Hier wordt met behulp van de haken aangegeven dat soms woord 2 en woord 3 evenals de bijbehorende scores niet meegegeven worden. Om aan te geven of dit wel of
niet het geval is krijgt flag de waarde 1 als alleen informatie over woord 1 volgt en de
waarde 0 indien ook gegevens over woord 2 en woord 3 volgen. De variabele flag
wordt echter niet naar de gebruiker doorgesluist, dus hoe kan de gebruiker nu weten
hoeveel informatie hij na een herkenning toegeschoven krijgt ? Dit nu kan de
gebruiker weten omdat hij bij de herkenopdracht een flag heeft meegegeven om aan te
geven of losse of aaneengesloten woorden herkend moesten worden. Voor herkenning
van losse woorden is die flag 0 en zal de volledige informatie teruggespeeld worden. Is
echter gebruik gemaakt van een opdracht voor het herkennen van aaneengesloten
woorden, dan zal slechts infornatie over het als best herkende woord worden gegeven
(zie ook par 2.2.1 ). Aan de hoofdletter r kunnen we zien dat we te maken hebben met
een reactie op een herkencommando. Accept geeft aan of het woord met de hoogste
score (woord 1) wel of niet volgens delta en reject regels goedgekeurd is, als accept=1
dan is het woord afgekeurd, is accept=O dan is woord 1 goed herkend. Zoals daarnet al
gezegd is, geeft woord 1 aan het woordnummmer van het woord met de hoogste score
terwijl score 1 de waarde van de bijbehorende score bevat. Woord 2 is het woordnummer van het woord met de op een na hoogste score en evenzo is woord 3 het woordnummer van het woord met de op twee na hoogste score. Wederom zijn hier score 2
en score 3 de bijbehorende scores.
De binnen gekregen informatie wordt nu alsvolgt aan de gebruiker gepresenteerd.
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Allereerst wordt een kleine letter r in de uitvoerfile gezet, gevolgd door accept en de
uiteenrafeling van woordnummers en scores tot ASCII karakters. Woorden worden
weergegeven door drie karakters terwijl scores door twee karakters gerepresenteerd
worden. Als dit gebeurd is wordt een @ naar de PC verzonden ten teken dat de buffer
van de SUN gereed is om wederom gegevens van een nieuwe herkenning te
ontvangen.

-184. Het programma op de PC.

Het programma dat nu besproken gaat worden completeert SUNVOICE. Om het programma goed te kunnen begrijpen zullen we achtereenvolgens de communicatie van de
PC met de SUN nog eens dunnetjes doornemen waarna de communicatie tussen de PC
en de spraakherkenningskaart iets uitvoeriger ter hand genomen zal worden. Vervolgens wordt de programmastructuur besproken en de werking van de eenvoudigste
commando's zal worden aangegeven om uiteindelijk twee commando's ieder in een
aparte paragraaf iets nader toe te lichten. We hebben het hier over het herken commando en het update commando. Het herken commando is dermate gecompliceerd dat
een nadere toelichting wenselijk wordt geacht terwijl het foutloos implementeren van
het update commando zo lastig was dat de hier gegeven oplossing nog niet altijd
werkt. Voor het update commando wordt dan ook besproken welke wegen (tevergeefs)
bewandeld zijn om een foutloos update commando te krijgen.

4.1 Communicatie met bet programma op PC.
De voornaamste taak van de PC is het inlezen van opdrachten van de RS232 lijn en
deze uit te voeren. Om deze te kunnen uitvoeren moet met de spraakherkenningskaart
gecommuniceerd kunnen worden en informatie die uit de kaart komt moet na een herkenopdracht weer op de RS232 lijn gezet kunnen worden.
Voor het inlezen van en wegschrijven naar de RS232 lijn zijn in PCVOICE.c respectievelijk de subroutines PCin() en PCout(byte) gemaakt. PCin() kijkt net zo lang naar
het statusregister van de RS232 kaart totdat hij ziet dat er iets te lezen valt. Indien dit
het geval is stuurt hij de ontvangen byte terug naar de SUN, zodat het echoen van de
PC naar de SUN toe (zie par 3.1) op een niveau boven deze procedure niet meer te
merken is. De procedure PCout(byte) stuurt simpelweg een byte naar standardaux
(handle 3) oftewel de RS232 lijn. Initialiseren van de RS232 poort gebeurt met behulp
vandeC subroutine system(....... ). Deze subroutine kan een MS DOS commando doorgeven vanuit een C programma naar het MS DOS besturingsysteem van de PC. In ons
geval moest de RS232 poort geïnitialiseerd worden zodat in PCVOICE.c de volgende
aanroep is terug te vinden: system("MODE1:9600,N,8,1,-").
Communicatie met de herkenningskaart geschiedt op het laagste niveau via een data
adres (220) en een status adres (221). Op het statusadres valt te lezen of de kaart informatie aan te bieden heeft en of de kaart in staat is om gegevens te lezen. Om het lezen
en schrijven naar de kaart iets overzichtelijker te maken zijn de subroutines srbin(byte)
en srbout() gemaakt. In deze subroutine namen staat srb voor Speech Recognition
Board (spraakherkenningskaart). De subroutine srbin(byte) kijkt aan de hand van het
statusregister of er geschreven mag worden naar de kaart, zoniet dan kijkt hij of er een
toets op het toetsenbord van de PC is ingedrukt. Als er een toets is ingedrukt dan
wordt het programma onderbroken, zo niet dan wordt er weer gekeken of er
geschreven kan worden. Indien er geschreven kan worden dan zet hij byte op geheugenplaats 220, het data adres. De kaart zal de nu gegeven informatie lezen. De
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subroutine srbout() werkt geheel analoog aan srbin(byte) met dit verschil dat srbout()
leest en niet schrijft.
Zoals later zal blijken zijn nogal wat omzettingen van getallen bestaande uit twee of
drie ASCII karakters naar een byte of vice versa nodig voor communicatie met de
spraakherkenningskaart. Om deze conversie niet op iedere plek apart te laten uitvoeren
zijn naast de subroutines srbin(byte) en srbout() ook nog de subroutines
trans2srbin(byte), trans3srbin(byte), trans2srbout() en trans3srbout() aanwezig. In deze
subroutine namen geeft srbin of srbout aan of de informatie de kaart in of uit gaat en
trans2 of trans3 duidt aan naar of van hoeveel ASCII karakters er geconverteerd wordt.

4.2 De structuur van het programma op de PC.
Het programma op de PC maakt de binnenkomende commando's geschikt voor
verwerking door de kaart en evenzo worden de gegevens uit de kaart geschikt gemaakt
om op de RS232 lijn te zetten. Het toestandsdiagram dat in hfst 2 is gegeven voor
SUNVOICE is in feite vastgelegd door het programma op de PC in samenspel met de
werking van de spraakherkenner. Deze structuur is dan ook duidelijk te zien in het
programma PCVOICE.c .

hemencommando

overige commando's

fig 4.1 Het toestandsdiagram van SUNVOICE en PCVOICE.c
In rusttoestand kijkt het programma op de PC constant of er iets van de RS232 lijn
binnenkomt. Zodra op deze manier iets van de SUN binnenkomt wordt aan de hand
van het eerste karakter dat binnenkomt bepaald om welk commando het hier gaat.
Indien we te maken hebben met een herkenopdracht (de eerste letter die binnenkomt is
een r) dan zal het programma op de PC naar de subroutine recognition springen van
waar uit de initialisatie plaats vindt om vervolgens naar de procedure
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poll_recogn_mode(comnr) te springen. Deze laatste subroutine geeft gestalte aan de
toestand HERKEN. Om dit nog eens wat duidelijker weer te geven zal op het scherm
van de PC de aangegeven status (fig 4.2) veranderen van no activity in recognizing.

SUNVOICE

status

no activity

delta level : 2
reject level: 8 0
audiogain
2

voice template file : none

fig 4.2 Het scherm op de PC tijdens het uitvoeren van SUNVOICE.
In de subroutine poll_recogn_mode(comnr) wordt nu beurtelings gekeken of er informatie van de kaart of vanaf de SUN komt Op deze manier kunnen we de overgangen
als aangegeven in het toestandsdiagram krijgen. Op soortgelijke wijze komt de toestand TRAIN overeen met de subroutine train() en de toestand UPDATE komt overeen
met de subroutine update().
Hoe commando's de PC binnenkomen is bekend, dit is immers in hfst 3 al besproken
en daarom zullen we het nu hebben over hoe commando's aan de spraakherkenningskaart gegeven worden. Een commando voor de spraakherkenner ziet er als volgt
uit:
STX commandomlO commandonrl

parameters

gegevens

CR

Hierin staat de STX (ASCII 2) voor het begin van een commando. Welk commando
bedoeld wordt, wordt aangegeven met het commandonummer ( = lO*commandonrlO +
commandonrl ). Na het commandonummer volgen parameters die aangeven welke
mogelijkheden van het commando gebruikt gaan worden en gegevens die nodig zijn
om het commando uit te voeren. De CR tenslotte geeft het einde van het commando
aan en zorgt er tevens voor dat de input buffer van de spraakherkenningskaart geftusht
wordt. Een reactie van de spraakherkenningskaart ziet er als volgt uit:
STX commandomlO commandonrl

gegevens

CR
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Verder bevat gegevens de door ons gewenste informatie. Indien we echter een foutieve
opdracht aan de herkenner hebben gegeven dan krijgen we een foutmelding van de
volgende vorm:
NAK

errorlO

errorl

CR

Hierin duidt de NAK (ASCII 21) op het feit dat er iets is fout gegaan. Wat er precies
is fout gegaan wordt aangegeven met behulp van het foutnummer ( = errorlO*lO +
errorl ). Deze foutnummers worden in de manual van de herkenner uitvoerig besproken. De meeste van deze fouten zullen echter duiden op programmeerfouten en zijn
voor de gebruiker niet echt van belang maar voor de programmeur des te meer (zie
ook 2.2.10). Om nu in PCVOICE.c makkelijk te kunnen detecteren of een reactie op
een commando ook een correct antwoord is en geen foutmelding is de subroutine
garbage(comnr) geschreven. In deze procedure is comnr een byte welke het commandonummer aangeeft . Deze subroutine leest net zo lang bytes uit de kaart totdat hij een
STX commandnrlO commandnrl of een NAK error10 errorl tegenkomt. In het eerste
geval wordt een nul geretouneerd terwijl in het tweede geval het foutnummer wordt
doorgegeven naar het programma gedeelte dat de aanroep doet. Op deze manier is een
fout eenvoudig te detecteren terwijl eveneens alle eventuele overbodige informatie die
voor de relevante gegevens nog in de uitvoerfile van de kaart kunnen staan
wegggehaald worden. Voor de volledige syntax van de commando's en hun responsies
wordt verwezen naar de manual van de spraakherkenningskaart en voor de syntax van
het herken commando en het update commando kan men ook nog in de paragrafen 4.3
en 4.4 terecht.

4.3 Een voorbeeld: verwerking van het herkencommando.
In paragraaf 3.3 is uitvoerig besproken hoe de gegevens die nodig waren voor een
herkenning op de RS232 lijn gezet werden. Er kon woorden herkend worden die
gekarakteriseerd werden door hun woordnummer. Deze woordnummers werden
opgedeeld in ranges (reeksen) en singles (enkele woorden). In het herkencommando
kon tevens worden besloten of er losse woorden herkend moesten worden of dat de
woorden aaneengeschakeld uitgesproken mochten worden. Maar wat kan de
spraakherkenningskaart nu eigenlijk precies.

De kaart kan inderdaad zoals gewenst op woordnummer herkennen, een commando
kan dan de volgende twee vormen aannemen:
STX 4 1 0 FWlOO FWlO FWl - LWlOO LWlO LW1 CR
STX 5 1 0 FWlOO FWlO FWl - LWlOO LWlO LWl CR
We zien nu dat we te maken hebben met twee verschillende soorten herken
commando's namelijk losse woorden herkennen (commandonummer 41) en verbonden
woorden herkennen (commandonummer 51). De nul na het commandonummer geeft
aan dat we geen infornatie uit de vocabulaire structuur willen halen maar na
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word en LW voor last word. We hebben hier dus te maken met herkenning via woordnummers uit slechts een range. Maar we hadden in vorige hoofdstukken betoogd dat
we meerdere ranges en ook nog enkele singles tegelijk zouden kunnen herkennen. Om
hieraan vanwege flexibiliteits eisen toch te kunnen voldoen is de volgende kunstgreep
uitgehaald.
De kaart kan nog op verschillende andere manieren herkennen. Een van deze
mogelijke manieren is het herkennen via woordspelling en wel te weten de spelling
van een woord zoals deze opgegeven is in het vocabulaire. De syntax van dit commando ziet er nu als volgt uit:
STX 4 3 0 woord! I woord2 I woord3 I ............. CR
STX 5 3 0 woord! I woord2 I woord3 I ............. CR
We zien hier wederom twee commando's, een voor het herkennen van losse woorden
(43) en een voor verbonden woorden (53) en de nul na het commandonummer heeft
hier weer dezelfde betekenis. Woord!, woord2, woord3 enzovoort zijn de spellingen
van de woorden die herkend moeten worden. Omdat we echter op woordnummer wilden herkennen moeten we zorgen voor een vocabulaire structuur waarin de spelling
van een woord eenvoudig om te rekenen is naar zijn woordnummer. Immers de woordnummers komen binnen in de PC maar de spellingen moeten de kaart in. Er is
gekozen voor de volgende codering (woordnummer=spelling) :
1 =A, 2 = B, 3 = C, ...... , 26 = Z, 27 =lA, 28 = lB, ...... , 52 = lZ, ...... , 240 = 9F
Tijdens het opstarten wordt de procedure makevoc() aangeroepen om een vocabulaire
van deze vorm te genereren. Indien nu een herkencommando binnenkomt waarin zich
slechts een range bevindt dan zal aan de kaart het commando herken op woordnummer
(comnr is 41 of 51) gegeven worden. Dit gebeurt met de subroutine
recognise_range(comnr). Hebben we echter te maken met meer dan een range of
enkele singles dan wordt het commando herken op spelling gegeven en worden de
woordnummers omgezet in hun bijbehorende spelling de kaart ingevoerd. Dit gebeurt
in de subroutine recognise_single(comnr,single,ranges). In dit geval kan comnr de
waarden 43 en 53 aannemen terwijl single het aantal enkele woorden en ranges het
aantal ranges aangeeft. Rest ons nog de vraag waarom nog het commando herken op
woordnummer hanteren terwijl dit commando ook door het andere commando gedekt
wordt ? Hier zijn verschillende redenen voor. Ten eerste behoeven bij het herkencommando op woordnummers slechts twee woordnummers ingevoerd te worden terwijl dit
bij herkenning op spelling vele spellingen zijn. Verder heeft de kaart slechts een buffer
van 150 karakters en kunnen er dus in het slechtste geval slechts 48 woorden en in het
beste geval slechts 58 woorden maximaal tegelijk herkend worden. Verder heeft het
gebruik van beide commando's voor de gebruiker op de SUN geen extra nadelige
gevolgen dus alleen maar voordelen. Herkennen van een range kan over een groter
bereik en gaat tevens sneller.
Reactie op een herkencommando is van de vorm: STX commandonrlO commandonrl
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verschil dat de r vervangen is door STX commandomlO commandonr1 en een CR
wordt achteraan toegevoegd (zie paragraaf 2.2.1).

4.4 Een nog wachtend probleem: het update commando.
Om vooralsnog onbekende redenen werkt het update commando nog niet foutloos. Dat
wil zeggen het geïmplementeerde commando zoals dat aan de SUN gebruiker
gepresenteerd wordt. Het is namelijk nog niet gelukt om aan te tonen dat het update
commando op de kaart zelf niet werkt al wordt dit vermoeden wel gewekt. De syntax
van het update commando op de kaart is als volgt:
STX 3 6 TPIO TP1 FLAG FW100 FWIO FW1 - LW100 LWIO LW1 CR
Hierin staat 36 voor het commandonummer, TP is het aantal keren dat een update
moet gaan plaatsvinden, FW en LW staan voor het eerste en laatste woord van een
reeks die een update moeten ondergaan en FLAG bepaalt hoe het vocabulaire gebruikt
gaat worden en moet in ons geval nul zijn. Omdat we maximale flexibiliteit willen
hebben moet er slechts een woord per keer een update ondergaan oftewel TP= 1 en
FW=LW. De responsie tijdens de training is van de vorm:
STX 3 6 FLAG WN100 WNIO WN1 NPIO NP1 SlO S1 CR
Hierin geeft FLAG aan of de update wel (FLAG=1) of niet (FLAG=O) klaar is. WN
staat voor het woordnummer waarover de melding gaat en is in ons geval dus
FW=LW. NP duidt op het aantal keren dat het woord een update zou ondergaan zijn
als de training lukt en S geeft de trianingsscore (vergelijk herkenningsscore) aan.
Indien nu de kaart een uitspraak accepteerde als zijnde geldig ten aanzien van eerdere
uitspraken dan was er niets aan de hand, de FLAG in de responsie werd 1 en de besturing van de kaart werd weer overgegeven aan het programma op de PC. Was de
uitspraak echter te veel afwijkend ten opzichte van de spraakdata in de kaart dan bleef
de FLAG in de responsie nul en ging de kaart verder met een afvraagprotocol gelijk
aan het update protocol dat in VOICE is terug te vinden. Als de kaart dit eenmaal had
besloten was hij hier ook niet met behulp van het reset commando (commandonr 1) uit
te krijgen. Hierom is besloten een andere strategie te volgen.
De strategie die nu besproken gaat worden is als laatste geïmplementeerd en als
zodanig terug te vinden in PCVOICE.c . Bij initailisatie wordt de update drempel of
acceptatie drempel op een gezet met de subroutine updatethreshold. Deze subroutine
maakt gebruik van het commando set train table (commandonummer 5). Wanneer het
update commando van de SUN gebruiker komt dan wordt er allereerst het commando
upload coded and compressed data gegeven (commandonummer 13). Nadat dit commando is gegeven zal na iedere train herken of update opdracht ook nog eens de
spraakdata behorende bij de gedane uitspraak de kaart uit komen. Dit houdt in dat na
de normale reactie van bijvoorbeeld: STX 4 1 ........ CR direct nog een reactie te
verwachten is van de vorm: STX 1 3 ... spraakdata... CR Hierna wordt een herken
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commando op woordnummer gegeven en wel op het woordnummer waarop de update
van toepassing is. In dit geval is een update ook makkelijk te onderbreken met behulp
van het commando set idle mode (stop met herkennen: commandonummer 9). Indien
iets herkend wordt dan wordt de spraakdata die bij die uitspraak hoort uit de kaart
gehaald en in een array gezet. Hierna wordt de kaart uit de herken mode gehaald en
wordt de optie van het kunnen uitlezen van de spraakdata weer geelimi- neerd met
behulp van het commando upload coded and compressed data. Hierna wordt naar de
score van de herkenning gekeken. Is de score hoog genoeg dan zal een update commando gegeven worden en nadat dit gebeurd is wordt met behulp van het commando
download coded en compressed data (commandonummer 14) de eerder verzamelde
spraakdata de kaart in gevoerd. De kaart beschouwt deze spraakdata alsof ze uitgesproken is en dus zou de update geldig moeten zijn. We hadden immers de drempel voor
het updaten op nul gezet. Dit nu blijkt echter niet altijd het geval te zijn. Zo deden
zich de volgende problemen voor:
De kaart kon vastlopen zonder aanwijsbare redenen of reproduceerbare oorzaak.
Soms kwam de score bij de herkenning niet overeen met de score bij de update.
Het was dan zelfs zo dat de score bij herkenning bv 95 was terwijl de kaart met
behulp van een score van 99 aangaf dat de update ongeldig was.
vastlopen kon gebeuren na zowel een geldige als een ongeldige update
Hoe nu verder met het update commando ? Misschien zou er naar een mogelijkheid
gezocht moeten worden om de microfoon af te kunnen schermen van spraak tijdens het
laten inlezen van spraakdata al is dit niet aanwijsbaar van invloed. Verder zou het kunnen zijn dat een zekere inflexibiliteit toegelaten moet worden bij het updaten. Te
denken valt hier aan de mogelijkheid dat de kaart het afvraagprotocol bij een update
bepaalt en hiermee dus het commando van de SUN overneemt En tenslotte kan stug
doorzoeken naar de oorzaken van het genoemde probleem uiteindelijk ook nog
vruchten afwerpen.
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5. Conclusies en aanbevelingen.

Met behulp van het programma SUNVOICE zijn een aantal van de oude problemen
die naar voren kwamen bij het schrijven van computerprogramma's voor experimenten
met spraakherkenning opgeheven. Ten aanzien van de oude situatie kunnen we de volgende voordelen noemen.
De herkenning is flexibeler. Er hoeft niet meer herkend te worden via een starre
vocabulaire structuur.
Men kan nu spraakfiles laden en saven vanaf de SUN. Het kunnen laden van een
spraakfile heeft het voordeel dat tijdens een experiment meerdere spraakfiles
gebruikt kunnen worden. Dit heeft tot resultaat dat meer dan 240 woorden (een
spraakfile) herkend kunnen worden.
Men heeft nu meer gegevens over een herkenning. Nieuw zijn de score van het
best herkende woord en de woordnummers van het op twee en drie na beste
woord plus bijbehorende scores. Dit alles wordt ook doorgegeven als een woord
als niet herkend wordt beschouwd.
Verschillende parameters ten aanzien van de herkenning zijn nu instelbaar vanaf
de SUN. Het gaat hier om de delta, reject en audiogain levels.
Trainen is nu ook mogelijk vanaf de SUN. Een volledige trainingsprocedure is
echter niet te schrijven omdat hier ook nog het update commando goed voor moet
functioneren.
Het niet kunnen updaten vanaf de SUN heeft voornamelijk te maken met het feit dat
de kaart lijkt te zijn gemaakt voor gebruik in de 'standalone' mode. In deze mode
werd de kaart vroeger gebruikt. In het ontwerp van SUNVOICE werd er vanuit gegaan
dat het programma op de SUN de baas was over het programma op de PC. Het is nu
echter zo dat indien een update als ongeldig wordt beschouwd de herkenningskaart de
baas gaat spelen en een afvraag procedure gaat afwerken. Om nu toch verder te kunnen met het update commando kan men in drie richtingen de oplossing zoeken.
Probeer toch soft- en hardware matig de problemen rond het updatecommando op
te lossen vanuit het beginsel dat het programma op de SUN de baas is.
Pas SUNVOICE zodanig aan dat alleen tijdens een update commando de herkennings kaart het gezag van het programma op de SUN kan overnemen.
Ga op zoek naar een andere spraakherkenner die duidelijk gemaakt is voor het
zelf schrijven van een besturingsprogramma en dus zelf zo weinig mogelijk (dus
liefst geen) beslissingen neemt.
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Bijlagen

Het programma op de SUN: SUNVOICE.c
Het programma op de PC : PCVOICE.c

SUNVOICE.c
finclude
finclude
finclude
finclude

<sotty.h>
<stdlo.h>
<syslfile.h>
<sysltlme.h>

fdefine STX
fdeflne CR

Fri May

6 16:10:07 1988

1

,..................................................,
I*
I*
I*

COPYRIGHT

!PO

1988

s1 -s-s10*10;
PR0Gout(w100+48);
PROGout (w10 +48);
PR0Gout(w1 +48);
PR0Gout(s10 +48);
PR0Gout(s1 +48);

*I
*I
*I

,..................................................,

02
13

int port,fd_ln,fd_out;

I*

write recoonised wordnumber

*I

I*

Qive score of recoon. word

*I

I*

acknowledoe to the PC

*I

I*

wrlte error messaoe lf an

I* error has occured.

*I
*I

I*

*I

I
SUNout ( •@ • ) ;
break;
case 'E': PROGout('E');
w •SUN!n()+10;
w10•wl10;
w1 •w-w10*10;
PROGout(w10 +48);
PROGout(w1 +48);
break;
case • Q': PROGout (' q•);
exit-1;

I*
I*

port is used for RS232 lnterfacinQ wlth the PC *I
fd_ln and fd_out are used for input from and
*I
1• output to the SUN user.
•I

ma in()

t
int readfds;
unsloned char err,buf,exlt,l,ll;
unsioned char w,s,w100,w10,w1,s10,s1;
fd in -o;
fd_out•1;

I*
I*

cbreak(1);
open_RS232 ();
conneet ();

I*
I*
I*

filedescriptor 0 belonos to stdln.
filedescriptor 1 belonos to stdout.

*I
*I
I*

set CBREAK on stdin and stdout.
open RS232 port for communicatlon wlth PC
set up communlcatlon with the PC

*I
*I
*I

(

I*
I*
I*

walt untll in formation
is recelved from the
SUN user or the PC.

*I
*I
*I

I*
I*
I*
I*
I*

lnformatlon from the
PC has been recelved
and will now be
presented to the SUN
user.

*I
*I
*I
*I
*I

oet number of passes the word
would have oot i f the update
was successfull

*I
*I
*I

<;~et

*I
*I
*I

score of update. lf score
is 0 then the update data is
rejected inslde the SRB

optlonal, only used if CBREAK is off

*I

I
else (
switch (buf•PROG!n ()) (
I* lnformatlon is recelved from
case 'r': err•recoonise();
I* the SUN user, Qive commands
break;
I* to the PC or return an error
case '1': err-load save vtf(O);
I* messaoe.
break; case , s': err-load save_vtf (1);
break;
case , 1,: err•SUNout('i');
break;
case •t•: err•train(O);
break;
case 'u': errKtraln (1);
break;
case 'X': err•SUNout('X');
break;
case 'a': err-set - audiooaln ();
break;
case 'd': err•set_delta_reject_levels();
break;
case 'q': err-SUNout('q');

fprintf(stderr,"the conneetion with the PC has been made\n\n");
whlle (exit -- 0) t
readfds • (1<<port) + (1<<fd in);
select(Qetdtab1esize(),&readfds,O,O,O);
i f ( ((readfds)&(l«port)) K• (l«port) )
switch (bufKSUNin ()) {
case •t•: PROGout(buf);
break;
case 'L':
case • s•:
case 'T':
case ·x·:
case 'A':
case • I • :
case ·o·: PROGout (buf+32);
break;
case ·u·: PROGout (' u•);
s
•SUNln();
I*
s10 •sl10;
I*
s1 •s-s10*10;
I*
PROGout(s10 +48);
PROGout(s1 +48);
s
•SUNin();
I*
s10 •sl10;
I*
s1 •s-s10*10;
I*
PROGout(s10 +48);
PROGout(s1 +48);
break;
case 'R': PROGout ('r');
i f (SUNin () ·- 0) ii•3;
I*
else ii•1;
I*
PROGout (SUNin()+48);
I*
for (i-O; i<ii;i++) {
w
-SUNin();
w100-w/100;
w10 ·(w-w100*100)110;
w1 •w-w100*100-w10*10;
s
•SUNin ();
slO •sl10;

printf("\n");

quit prooram

*I
*I
*I
*I

I

I*

l f (err !• 0) (
PROGout('E');
w10•errl10;
w1 •err-w10*10;
PROGout(w10+48);
PROGout (w1 +4 8) ;
printf ("\n");

optional, only used if CBREAK is off

*I

)

I*

if (buf !• 10) while (PROGin ()

! • 10);

I*
l f (SUNln () -- 0) then
the received information is
not from connected recoon.

*I
*I
*I

optional, only used lf
CBREAK is off.

*I
*I

fprintf(stderr,"\nThe conneetion with the SUN has been terminated\n\n");
reset CBREAK on stdin and stdout

*I

open RS232 ()
I* open ttya port tor communication with the PC
(
static struct sottyb ttylnfo-(13,13,0,0,RAWI;

*I

cbreak(O);

I*

I
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if ( (buf2•readrecog(&status)) > max) max-buf2;

port•open("ldevlttya",O RDWR);
1f (port !• -1) I
stty(port,&ttylnfo);
return (0);

else status-'E':

lf (status

'-') status•' E';
for(i•bufl;l<buf2+1;1++) r[1]•1;

1f (status !• 'E')

I*

The file has been opened

*I

)

else 1f (status !• 'E') r[buf1]•1;

)

el se
return (1);

cbreak (!lag)
char flag;
I
struct sgttyb ttbuf;

)

I*

The file could net be opened

lf (status-- 'E') err•3;
I* order wordnumbers lnto singles
else (
I* and ranges.
while (actptr < maxi (
whlle ( (r[++beglnptr]
O)&&(beglnptr <• max) I
actptr•beglnptr;
whlle (r[++actptr] -- 1) ;
lf (actptr-beglnptr -- 1) I
single[O}++;
single[single[O]]•beglnptr;

*I

I* set or reset CBREAK on stdln and stdout file *I

l f (flag -- 1)

(
gtty(O,&ttbuf);
ttbuf.sg_flags I• CBREAK;
stty(O,&ttbuf);

)

I* set CBREAK on stdln and stdout

*I

lf (actptr-beQlnptr -- 2) I
slngle[O]•slngle[0]+2;
single[slngle[0]-1]-beQinptr;
single[slngle[O]]•beglnptr+1;

)

else I
gtty (0, &ttbuf);
ttbuf.sg_flags &• (- CBREAK);
stty (0, &ttbuf);

*I
*I

)

I* reset CBREAK on stdln and stdout *I

if (actptr-beQinptr > 2) I
beQinranQe[O]++;
beglnrange[beginrange[O]]•beQinptr;
endrange[beglnrange[O]]•actptr-1;

)

)

beginpt r•actptr;
)

connect()

I* set up communlcation wlth the PC *I
if (max > 240) err•3;
if (err -- O) {
SUNout (' r');
SUNout (!lag);
SUNout(sinQle[O]);
SUNout(beglnrange[O]);
lf (sinQle[O} !• 0) I
for (i•O;l<slngle[O];i++) I
SUNout (single [ 1 +1]);

(

struct timeval walttlme;
int readfds•O;
unslgned char buf•STX;
wa 1 t ti me. tv_ sec•1;
I* send an STX every secend and
waittime.tv usec•O;
I* walt untll an STX is received
while (readfds !• (1<<port))
I* back from the PC.
wrlte(port,&buf,1);
readfds=1<<port;
select (getdtableslze(),&readfds,O,O,&walttlme);

•I
*I
*I

)

I
1f (beglnranQe[O]

!• 0) for (i•O;l<beginrange[O] ;i++) (
SUNout(beglnrange[1+1]);
SUNout(endrange[1+1]);

)

buf-CR;
write(port,&buf,1);
whlle (SUNin () !• CR)

I* send ordered cernmand to the PC. *I

I* send an CR and walt untll 1t is *I
I* echoed back. Then the PC wil! be *I
I* properly connected to the SUN.
*I

)

)

return(err);
cernmand for recognltlon
recognise ()
I*
I
unslgned char err-O,flag,buf1,buf2,status,l,max•1,beginptr•O,actptr•O;
unsigned char single(160),beglnrange[180),endrange[180],r(240];

*I

readrecog(status)
char •status;

I

for(1•1;1<241;i++) r[i)=O;
beginrange(0)-0;
slngle[O)=O;
flag=PROGin()-48;
if ((flag !• O)&&(flao !• 1)) err-3;
1f ( PROGin () ! - ' , ' ) err•3;

char buf[5];
unsigned char i-O,returnvalue=O;

I* read recognise cernmand and
I* check parameters

whlle( (status !• '.')&&(status !• 'E')) (
lf ( (bufl=readrecog(&status)) > max) max•bufl;
if (status--'-') I

*I
*I

I* return error lf ene has accured *I

I

I* read one wordnumber in
I* recognise cammand and return
I* status, that is the first
I* character following a number or
I* an error message 1 f a syntax
I* error has been detected.

buf[i]•PROGin();
whlle ((i< 4)&&(buf[i} !• ',')&&(buf[l] !• '.')&&{buf[i) !• '-'))
buf[++l]=PROGin();
)

switch(!)
case 0
case

(
buf(i]•'E';
break;
returnvalue•buf[0]-48;

*I
*I
*I
*I
*I
*I
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out•PROGin () -48;
i f (out < 9) (
SUNout ('a');
SUNout(out);
return(O);
I
else return(6);

break;
case 2

case 3
case 4

returnvalue•(buf[OI-48)*10+buf[11-48;
break;
returnvalue•(buf[OI-48)*100+(buf[11-48)*10+buf[2l-48;
break;
buf[ii•'E';

if (returnvalue >240) •status•'E';
•status=buf[i I;
return(returnvalue);
I
load save vtf(byte)
char-byte;
I
unsigned char returnvalue•O;
char ch,name[91;
int i-0;

I* command for loadinQ or savinQ a
I* voice template file.

.,.,

set delta reject levels()
I unsigned char dllO,dll,rjlO,rjl,delta,reject;
dll 0 •PROGin ();
dll
•PROGin ();
delta •(dl10-48)*10+dll-48;
rjlO •PROGin ();
rjl
•PROGin ();
reject•(rjl0-48)*10+rjl-48;
i f ( (reject < 100) && (delta <11) ) I
SUNout (' d');
SUNout(delta);
SUNout(reject);
return (0);
I
else return(?);

while( (i<8)&&{(ch•PROGin()) !• 'I'J J I
name[il-ch;
i++;
)

name[il=ch;
if (eh !• 'I') returnvalue-4;
else I
i f (byte =• 0) SUNout ('1');
else SUNout('s');
i=O;
while (name [i I ! - ' I ' )
SUNout (name [i I);
i++;
I
SUNout('l');

t• error 4: name too long.

.,

SUNout (byte)
unsigned char byte;
(

unsigned char buf;
write{port,&byte,l);
buf•SUNin ();
if (buf !• byte) buf•readbuf(buf);
i f (buf !• byte) return(2);
else return(O);

)

return(returnvalue);
I

train(byte)
unsigned char byte;
I
unsigned char w100,wlO,w1;
int out;

I* train or update command

.,

readbuf (buf)
unsiqned char buf;

,.,.
,.,.
,.,.

I* empty the SUN buffer properly

(

wlOO=PROGin()-48;
wlO -PROGin()-48;
wl •PROGin()-48;
out•wlOO*lOO+wlO*lO+wl;
i f (out < 241) I
if (byte-- 0) SUNout('t');
else SUNout('u');
SUNout(out);
return(O);
)

else return(S);

set audiogain ()
(

unsigned char out;

unsigned char w,wl,wlO,wlOO,s,sl,slO,i,ii;
switch (but)
case • f • : PROGout (buf);
break;
case 'L':
case • s•:
case 'T':
case

·x·:

case 'A':
case • I • :

case 'D': PROGout(buf+32);
break;
case ·u·: PROGout (' u•);
s
=SUNin ();
s10 •s/10;
s1 •s-sl0*10;
PROGout(slO +48);

.,

write a byte of information to
the PC and walt until the same *I
byte ls echoed back. if there
is already information trom
the PC in the SUN buffer then
first call readbuf () •

.,.,
.,.,

*/

FriMay

SUNVOICE.c

6 16:10:07 1988

4

PROGeut (sl +48);
s
=SUNl n () ;
slO =s/10;
sl =s-slO*lO;
PROGeut (slO +48);
PROGeut(sl +48);
break;
case 'R': PROGeut('r');
i f (SUNin () ~~ 0) ii-3;
else ii-1;
PROGeut(SUNin()+48);
fer (i•O;i<ii;i++) {
w
-SUNin();
wlOO•w/100;
wlO -(w-wlOO*lOO)IlO;
wl -w-wl00*100-w10*10;
s
•SUNin();
slO -s/10;
sl -s-slO*lO;
PROGeut (wl00+48);
PROGeut{wlO +48);
PROGeut{wl +48);
PROGeut(slO +48);
PROGeut (sl +48);
)

break;
case 'E': PROGeut ('E');
w ~SUNin () ;
wlO-w/10;
wl =w-wlO*lO;
PROGeut (wlO +48);
PROGeut(wl +48);
break;

1•

optional, only used if CBREAK is off

printf("\n");
return(SUNin());

*I

)

SUNi n ()

I*

qet a byte of information from the PC.

*I

(

unsiqned char buf;
read(port,&buf,l);
return(buf);

I
PROGin ()

I* qet a byte of informatien from the SUN user

*I

{

char buf;
read(fd in,&buf,l);
return (buf);

I
PROGout(byte)
char byte;
{

write(fd out,&byte,l);

I

1• output a byte of information to the SUN user *I

PCVOICE.c
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1•----------------------------------------•1
I*
COPYRIGHT !PO 1988
*I
1•----------------------------------------·1
I• SRB: Speech Recoqnitlon Board
*I

flnclude <stdlo.h>
flnclude <lo.h>
tlnclude <process.h>
02
21
13
OX3FD
OX220
OX221
20

I* start of an SRB cammand
I* error siqnal character of the SRB

*I
*I

I*
I*
I*
I*

*I
*I
*I
*I

status reqlster of the RS323 port
port adres tor communicatlon wlth SRB
status reqister of the SRB
si ze of recoqnitlon buffer

case • a•:

case 'd':
unsiqned char qain•2,delta•2,reject•80;
case '1':

ma in()
case , s':

(

unsiqned char buf,exit;
case

system("MODE COM1:9600,N,8,1,-"); 1• initialisation of the RS232 port
clearscreen () ;
cursor (16, 10);
printf("Waitinq for the conneetion with the SUN.\n");
cursor (16, 111;
print f ( ··-----------------..:'----------------------\n" 1 ;
exit-0;
conneet () ;
1• make conneetion with the SUN
cursor (16, 16);
printf("initialisinq speech recoqnition board.\n");
reset();
makevoc ();
1• install vocabulary in the SRB
updatethreshold();
1• set updatethreshold to zero
audioqain ();
1• set audioqain to default
delta_reject ();
1• set delta reject levels to default

case 'u':
case

•1
case , 1, :

case •x•: reset();

/* or a key on the PC's

1• keyboard has been struck

•1

1• set update threshold to 0

•1

break;

case STX :reconnect();
•1
•1

•1

clearscreen () ;
cursor(16,2);
printf("The conneetion with the SUN has been terminated.\n\n");

•1

•1

I
connect()

1• set up communication with the SUN workstation

•1

(

char buf•1;
while
PCout
while
PCout

)

printf("\c",200);
tor (buf=2;buf<BO;buf++)printf("\c",205);
printf("\c\n",188);
cursor(32,3);
printf("S U NV 0 IC E\n");
cursor(32,4);
printf("---------------\n");
cursor(5,10);
printf("status
no activity\n");
cursor(5,14);
printf("delta level
2\n");
cursor(5,15);
printf("reject level
80\n");
cursor(5,16);
printf("audlo galn
2\n");
cursor(5,21);
printf ("volce template file : none\n");
while ( (kbhit () -- 0) && (exit ·- 0) ) (
1• walt until information is
switch (PC in()) {
1• received from the SUN or

, r':

case •q•:

clearscreen ();

cursor (1,11;
I* create a nice screen lay-out
printf("\c",201);
tor (buf•2;buf<BO;buf++)printf("'c",205);
printf("\c",187);
tor (buf•2;buf<23;buf++)
cursor ( 1, but) ;
printf("\c",186);
cursor (80, but) ;
printf("'c",186);

•t•:

*I

cursor(20,14);
printf(" 2\n");
cursor(20,15);
printf ("80\n");
cursor(20,16);
printf (" 2\n");
updatethreshold();
PCout ('X');
break;
set_audioqain ();
break;
set delta reject levels();
break;
load_save_vtf(O);
break;
load_save_vtf(1);
break;
ex i t•train ();
break;
exit-update() ;
break;
exit•recoqnition();
break;
PCout (' 0');
exit•1;
break;
PCout ('I');

(buf !• STX) if((inp(STATUS)&1)••1) read(3,&buf,1);
(but);
(buf !• CR) lf((inp(STATUS)&l)••1) read(3,&buf,1);
(CR);

I
re conneet ()

1• restart communication with the SUN • I

(

char buf•1;
PCout (STX);
while (buf !• CR) if((inp(STATUS)&1)••1) read(3,&buf,1);
PCout (CR);
)

recognition()

1• read parameters for recognition from the SUN *I

(

unsiQned char fw,lw,comnr,err,exit,flaa,sinale,ranoes;
•1
•I
*/

cursor(20,10);
printf("recognisinq\n");
exit•O;
whlle (exit •• 0) {
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flaq~PCin ();
sinqle•PCin ();
ranqes~PCin ();
1f ( (sinqle •• 0) && (ranqes -- 1) ) I
if lflaq -- 0) comnr-41;
else comnr-51;
if ((err-recoqnise_ranqe(comnr)) !• 0) qoto error;

else I
1f (sunbuf
0) {
I* if the SUN buffer is empty then send
*I
I* the infomation from the SRB to the SUN •1
PCout (' R');
PCout (com);
PCout(srbout()-48);
for (buf•O;buf<i2;buf++)
PCout (trans3srbout());
PCout(trans2srbout());

)

else {
if (flao -- 0) comnr•43;
else comnr-53;
i f ( (err•recoqnise_sinqle (comnr, sinqle, ranqes))

)
)

! • 0) ooto error;

)

I* let SUN know that speech input is expected *I

PCout (' t•):

exit-poll_recoon_mode(comnr);

1• if (exit

)

I*
I*

(exit
(exit

I* if the SUN buffer is full then store *I
I* the info in a cyclic buffer on the PC *I

sunbuf-1;

1) quit proqram
*I
2) quit recoqnition
•1
0) reenter recoqnition •1

err-0;
error:errorh(err);
cursor (20, 10);
printf("no activity\n");
i f (exit -- 2) return (1);
else return(O);

else {
bu!fer[writeptr).accepted•srbout()-48;
buffer[writeptr).fw•
trans3srbout();
buffer[writeptr).fs•
trans2srbout();
1f (comnr < 46) {
trans3srbout ();
buffer[writeptr].sw•
trans2srbout ();
buffer[writeptr).ss•
trans3srbout ();
buffer[writeptr).tw•
trans2srbout ();
buffer[writeptr).ts1
if (++writeptr •• BUFFERSIZE) writeptr•O;
bufferitems++;
)

)

poll_recoon_mode(comnr)
char comnr;

while (srbout() !• CR)
I

I* wait for information from the SUN or SRB

I*

qet CR from SRB board

I* check for output from the SUN
1)
switch (PCin ()I (
case • r': idle (0);
ex1t•1;
rerecoqnition-1;
break;
0) sunbuf•O;
The SUN
case'@': if (bufferitems
acknowledqes
else {
that the SUN
PCout (' R');
PCout(com);
I* buffer has
write (3,&buffer[readptr) .accepted,1);1* been read so
write (3, &buffer[readptrl .!w, 1);
I* the buffer
write (3,&buf!er[readptr).!s,1);
I* on the PC
1f (comnr < 4 6) I
I* can be
write (3, &buffer[readptrl .sw, 1):
I* oradually
write (3, &bu!fer[readptrl .ss, 1):
I* emptied.
write (3, &buffer[readptrl .tw, 1);
write (3,&buffer[readptr) .ts, 1);

1f ((inp(STATUS)&l)

struct re sult
unsiqned char accepted;
unsiqned char fw;
unsioned char fs;
unsiqned char sw;
unsiqned char ss;
unsiqned char tw;
unsiqned char ts;
I
unsiqned char exit,writeptr,readptr,i1,i2,com;
unsiqned char buf,bufferitems,sunbuf,rerecoqnition;
struct result buffer[BUFFERSIZE];
1f (comnr < 46)

{

11~16;

i2-3;
com~O;

*I
*I
*I
*I
*I
*I
*I
*I
*I
*I

)

)

i! (++readptr •• BUFFERSIZE) readptr-0;
buf!eritems--;
I
break;

else I
11-6;
i2-1;
com~l;

case 'q': exit-2;

I
writeptr•O;
readptr-0;
bufferitems-0;
exit-0;
rerecoqnition-0;
sunbuf-0;

idle (0);
PCout (' Q');
break;
case STX: reconnect();
default : exit•1;
idle (0);
PCout (' 1');

while (exit -- 0) I
if ((inp(STAT)&l) ! - 1) I

I* check for output from SRB board

qarbaqe (comnr);

if

lbuf fer items

BUFFERSIZE) for (buf•O;buf<i1;buf++) srbout();

*I

if (rerecoqnition ·- 1) returnlOl;
else {
if (exit -- 2) return(2);

I* default is stop *I
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el se return (1);
I

lf (byte-- 0) prlntf("loading from dlsk\n");
else printf("saving to disk
\n");
while( (i<B)&&((ch•PCln())
name[i}•ch;
1++;
I

set_audiogain ()
(

gain•PCin ();
audiogain ();
cursor(20,16);
printf("\d \n",gain);
PCout ('A' I;

l f (i < 8)

!• ']')

(

name [i! •' • • ;
name [ 1+ 11•' v';
name[i+2J·'t';
name[i+3}•'!';
name [ 1+4}•' \0';
l f (byte -- 0) (
l f ( (err•vtfsrbin (name))
else (
PCout (' L');
cursor(27,21);
printf("\s
I

I
audiogain ()
(

srbin(STX);
srbin (' 0' I;
srbin (' 2' I;
srbin(galn+48);
srbln(CR);
garbage (2 I :
I

)

! - 0) errorh (err);

\n",name);

else (
l f ( (err•vtfsrbout (name))
else (
PCout (' S');
cursor(27,21);
prlntf("\s
I

set delta_reject levels()
(

delta •PC in();
reject•PCin ();
delta reject ();
cursor (20,14);
printf("\d \n",delta);
cursor(20,15);
printf("\d \n",reject);
PCout (' D');

else errorh(20);
cursor (20, 10);
prlntf("no activlty

I

I

delta reject ()
I
srbin (STX);
srbln (' 0');
srbin('3');
trans2srbin(reject);
trans2srbin(delta);
srbin {CR);
garbage {3);
I

train()

updatethreshold()
I
srbln (STX);
srbin (' 0' I;
srbin (' 5');
srbin('O');
srblnl'l');
srbin (CR);
printf ("updatethreshold garbage
while ( srbout () ! - CR) ;
I

errorh (err);

\n",name);

\n");

(

unsigned char wn,returnvalue•O;
cursor(20,10);
prlntf("traininQ
\n");
cursor(27,21);
prlntf("in creation
wn•PCln () ;
srbin(STX);
srbin('3');
srbin('1');
trans2srbin (1);
srbin('O');
trans3srbin(wn);
srbln('-');
trans3srbin (wn);
srbin(CR);
garbage(31);
while (srbout () ! - CR)
PCout (' f');
garbage (31);
while (srbout () ! • CR)
PCout (' T');
cursor(20,10);
printf("no actlvity\n");

1• set update threshold to zero •1

\d \n",garbage(5));

load save vtf(byte)
char-byte;
I
char err,ch,name[13];

int i-0;
cursor (20,10):

! - 0)

return(returnvalue);
I

\n");

1• number of training passes •1
1• !lag: use no strings

•1
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srbin(l60);
I* lowbyte
for(i=O;i<l60;i++) srbin(speechdata[i]);
srbin(CR);

update()
I
unsiqned char wn,err,returnvalue:O,score,speechdata[l60];
int i;
cursor(20,10);
print! ("updatinq

qarbaqe(36);
PCout ('U');
for (1-0; i<4; i++) srbout ();
PCout(trans2srbout());
PCout(trans2srbout());
srbout () ;
cursor(27,21);
\n");
printf("in creation

\n");

upload_coded_compressed_data(l);

I* qo to special mode

*I

wn-PCin ();
srbin(STX);
srbin (' 4');
srbin('l');
srbin('O');
trans3srbin (wn);
srbin('-');
trans3srbin(wn);
srbin(CR);
err=qarbaqe(41);
if (err !- 0) qoto error;
while (srbout () ! - CR) ;
PCout (' f');

I*
I*
I*
I*

*I
*I
*I
*I

recoqnise cammand for
recoqnisinq one sinqle
word in order to qet the
score.

*I

I* qive number of passes
*I
I* and score of the updated *I
I* word.
•1

)

else (
idle('O');
PCout ('U');
PCout(O);
PCout (score);

I* word has been rejected
I* so on1y the score is
I* known.

*I
*I
*I

I*
I*
I*
I*

*I
*I
*I
*I

)

else I
idle('O');
upload coded compressed data(O);
1f (Pcln () !-;; 'q') PCout ('I');
else (
PCout (' Q');
returnval ue-1;

while( ((inp(STAT)&l)--l)&&((inp(STATUS)&l) !- 1) )
printf("door while lus\n");
1f ((inp{STAT) &1) !=1) I
qarbaqe(41);
I* info from SRB
for(i=O;i<4;i++) srbout ();
score=trans2srbout();
printf("score \d\n",score);
for{i=O;i<11;i++) srbout();
qarbaqe (13);
I* qet speechsamples as
srbout ();
I* coded by the SRB.
srbout ();
for (i=O;i<160;i++) speechdata[i]-srbout();

info from SUN.
set SRB to idle mode
set mode to normal
qo back to cammand mode

I* quit prooram.

*I

error:if (err !- 0) errorh(err);
cursor(20,10);
printf("no activity\n");
return(returnva1ue);

I* return an error if one
I* has occured.

*I
*I

upload coded compressed data(byte)
unsiqned char byte;
I
unsiqned char err;

I* place SRB in a mode so
I* that after a cammand
I* speechdata can be coll.

•1
*I
*I

)

*I
*I

idle('O');

)

upload_coded_compressed_data(O);
if

(score > 80)
srbin (STX);
srbin (' 3');
srbin (' 6');
srbin (' 0');
srbin ('1');
srbin I' 0'):
trans3srbin (wn);
srbin (' -•);
trans3srbin (wn);
srbin(CR);
qarbage(36);
while (srbout () ! - CR)

I* word can be updated
I* without beinq rejected.

*I
*I

I* SRB update cammand with
I* just one pass and no
I* vocabulary needed.

*I
*I
*I

srbin (STX);
srbin ('1');
srbin (' 4');
srbin(CR);
qarbage (H);
srbout ();
srbin(STX);
srbln(O);

I* give 'speech' input
I* that was collected from
I* the recognise cammand

I* just the word with word- *I
I* number wn is to be
*I
I* updated.
*I

•1
*I
*I

srbin(STX);
srbin (' 1');
srbin (' 3');
if (byte-- 1) srbin('1');
el se srbin (' 0'):
srbin (CR);
err-qarbaqe (13);
srbout ();
return(err);
)

PC in()
I
unsigned char buf;
while ((inp(STATUS) &1)
read(3,&buf,l);
write (3, &buf, 1);
return (buf);

I* read one byte from RS232 port and echo it *I
!- 1);

)

I* hiqhbyte of nr's bytes

*I

PCout(byte)
unsigned char byte;

I* write one byte of information to the RS232 port *I
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write(3,&byte,1);

tor (i•65; i<71; i++)

)

srbin(byte)
unsiqned char byte;

srbin(' ');
srbin (' 9'):
srbin (i);
srbin (' ;•):
srbin(CR);
l

I* write one byte (ASCII) to SRB board *I

{

while ((inp(STAT)&2)••2);;
outp(PORT,byte);
l
srbout ()

srbin(CR);
srbin(CR);
qarbaqe(21);
it (srbout() !• 48) printt("ERROR in creatinq vovabulary.\n");

I* read one byte (ASCII) trom SRB board *I

{

whlle ((inp(STAT)&l)••1)
1f (kbhit ()) break;
l
return(inp(PORT));

I* check tor a keystroke *I

l
idle (byte)
char byte;

)

I* set SRB board to or trom idle mode

*I

I* cammand number 09, byte is used as a tlaq.
I* byte•'1' -> return to recoqnition mode.
I* byte•'O' -> set to idle mode.

*I
*I
*I

(

reset()

I* reset SRB board and place it in idle mode *I

srbin(STX);
srbin('O');
srbin (' 9');
srbin(byte);
srbin(CR);
return(qarbaqe(9));

{

unsiqned char err;
srbin(STX);
srbin (' 0');
srbin ('1'):
srbin(CR);
err•qarbaqe (1) ;
srbout () :
return(err);

)

recoqnise_ranqe(comnr)

/* PC recoqn. by wordnumber: tirstword-lastword *I

char comnr;

unsiqned char tw,lw,tlaq;

l

makevee ()

I* install vacabulary in the SRB *I

tw•PCin ():
lw•PCin ():
srbin(STX);
trans2srbin(comnr);
/* tlaQ: no ASCII vocabulary */
srbin('O');
trans3srbin(tw);
/* ASCII value tor •-•
*I
srbin (45);
trans3srbin (lw);
srbin (CR):
tlaq•qarbaqe(comnr);
while (srbout() !• CR) tlaq•qarbaqe(comnr);
return (flaq);

(

unsiqned char i,i2;
srbin (STX):
srbin (' 2'):
srbin ('1');
srbin('O');
srbin (CR);
qarbaqe(21);
srbin(STX);
srbin (' f');
srbin('A');
srbin (' ;');
srbin (CR):

)

recoqnise sinqle(comnr,sinq1e,ranqes)
unsiqned char sinqle,ranqes,comnr;

I* PC recoqn. by spellinqs

*I

I* t1aq: no ASCII vocabulary

*/

(

tor (i·66;i<91;i++)
srbin (' '):
srbin(i);
srbin(';');
srbin(CR);
l

tor (i•1;i<9;i++) (
tor (i2-65;i2<91;i2++)
srbin (' ');
srbin (i+48);
srbin(i2);
srbin(' ;');
srbin (CR);
)

unsiqned char tlaq,tw,lw,w26,w1,w,i;
srbin(STX);
trans2srbin(comnr);
srbin (' 0'):
i f (sinqle !• 0) tor(i•O;i<sinqle;i++)
w•PCin();
i f (w < 27) srbin (64+w);
else (
w26• (w-1) /26;
srbin(w26+48);
w1 •w-w26*26;
srbin (wl+64);
)

if (i< sinq1e-1) srbin('/');
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srbin('8');
srbin(CR);
qarbaqe(8);
srbout ();
srbin(STX);
lb•fqetc (vtf);
hb=foetc (vtf);
bytes-(256*hb)+lb;
for (i•O;i<•125;i++) dummy•fqetc(vtf);
for (i•1;i<•bytes;i++) srbin(fqetc(vtf));
srbin(CR);
qarbaqe(8);
err=O;

if (ranqes !• 0) {
i f (sinqle !• 0) srbin(' I');
for(i~O;i<ranqes;i++)
{
fw~Pcin ();
lw=PCin ();
for(w-fw;w<-lw;w++)
i f (w <27 ) srbin (64+w);
else {
w26• (w-1) 126;
srbin(w26+48);
w1 =w-w26*26;
srbin (wl+64);
)

if (w < lw) srbin('l');

return(err);
)

)

i f (i < ranqes-1)

srbin ('I');

I* This subroutine creates a .VTF file that is not *I
I* compatible with the VOICE proqram.
*I

vtfsrbout(name)
eh ar name [ I ;

I
)

srbin (CR);
flaq=qarbaqe(comnr);
while (srbout () ! • CR)
return (flao);

{

unsiqned char err•O;
int hb,lb,bytes,i;
FILE *vtf;
vtf•fopen(name,"wb");
if (vtf••NULL) err•18;
else {
srbin(STX);
I* Cernmand for upload from SRB board
I* STX 0 7 CR.
srbin('O');
srbin('7');
srbin(CR);
i f ( (err•qarbaqe (7)) !- 0) ooto error;
hb•srbout () ;
lb•srbout ();
I* calculate number of bytes that
bytes•(hb*256)+lb;
I* will co me from the SRB board.
if (CR !• srbout())
err-22;
ooto error;
}
I* write 1ow- and hiqhbyte of the
srbout();
I* quantity of information that will
fputc(lb,vtf);
I* fellow. write field of recoqn.
fputc(hb,vtf);
I* parameters. write voice templates
for (i•1;i<•126;i++) fputc(O,vtf);
for (i-1;i<•bytes;i++) fputc(srbout(),vtf);
i f (CR ! - srbout ()) {

I* This subroutine does a qarbaqe collection on *I
I* the SRB's output portand returns an error
*I
I* number if an ASCII NAK is found.
*I

qarbaqe(byte)
char byte;
{

char b1,b10,test1,test2,test3;
blO- (byte/10);
b1 =byte-(b10*10)+48;
bl0-b10+48;
testl-srbout ();
if (testl-=NAK) ooto error;
test2=srbout();
if (test2==NAK) ooto error;
test3=srbout ();
if (test3-=NAK) ooto error;
while ( ( (testl ! * STX) I I (test 2 ! = blO) I I (test3 ! • b1))

&& (test3 ! •NAK)
"(kbhit () --0))

testl•test2;
test2=test3;
test3=srbout ();

}

else return(O);
vt fsrbin (name)
char name[};

I* qet a .VTF file from disk and load it into the SRB *I

*I
*I
*I
*I

}

error: fflush (vtf);
fclose(vtf);
return(err);
I
trans3srbout ()

I* qet a number from the SRB and convert it from ASCII *I

{

unsiqned char w100,w10,w1,w;
wlOO=srbout()-48;
wlO •srbout()-48;
w1 =srbout()-48;
w
=w100*100+wl0*10+w1;

int i,hb,lb,bytes;
unsiqned char dummy,err;

FILE •vtf;
vtf=fopen(name,"rb");
if (vtf=-NULL) err=21;
else I
srbin (STX);
srbin (' 0');

*I
*I

err-22;
QOto error;

I

error: i f ( (test1••NAK) 11 (test2•=NAK) 11 (test3--NAK))
blO-srbout () -48;
bl =srbout () -48;
return(blO*lO + bl);

*I
*I

return (w);

I

trans2srbout ()

I* oet a number from the SRB and convert it from ASCII *I
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unsiqned char wlO,wl,w;
wlO=srbout () -qa;
wl =srbout () -48;
w-wlO*lO+wl;
return(w);

I
trans3srbin(w)
unsiqned char w;

/*

input a number trom three diqits to the SRB */

{

char wlOO,wlO,wl;
wlOO• (w/100);
srbin (wl00+48);
wlO •(w-(wlOO*l00))/10;
srbin (w10+48);
wl =(w-(w100*100)-(wl0*10));
srbin(wl+48);
I
trans2srbin(w)
unsiqned char w;

/* input a number

trom three diqits to the SRB

*I

{

char wlO,wl;
wlO•w/10;
srbin(wl0+48);
wl =(w-(wlO*lO));
srbin(w1+48);

I
errorh (byte)
char byte;

/* test for error, if an error is found then send */

1• an error messaqe

*I

/* position the cursor on the srceen

*I

{

i f {byte !• 0)

PCout (' E');
PCout (byte);
I
cursor(x,y)
char x,y;
{

printf("%c[%d;%dH",27,y,x);
I

clearscreen ()
{

printf("%c[2J", 27);
I

