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Utvecklingen av röstigenkänningsprogram under en treårsperiod 

Sammanfattning 
 

 
 
Detta kandidatarbete är utarbetat på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2002. I 
utredningen har vi jämfört röstigenkänningsprogram under en treårsperiod, program från 1999 
och program från 2002. 
 
1999 års test visade på programvaror med lång träningstid, enkla gränssnitt, stor känslighet 
för bakgrundsljud och låg användbarhet. Vid arbetsstart förväntade vi oss inte att hitta någon 
större förändring i användbarheten hos dessa program 2002, då röstigenkänningsprogram inte 
verkar ha stor användarskara. 
 
Utifrån följande hypotes har vi genomfört arbetet: Vi vill med vår undersökning bevisa att 
användbarheten inom röstigenkänningsteknologi inte har förbättrats under perioden 1999-
2002. Vi har för avsikt att med hjälp av test utförda på program och demoversioner bevisa vår 
hypotes. I enighet  med bifogad testspecifikation har vi utfört testerna. 
 
Många företag har utvecklat sina produkter och gjort dem bättre. Men de vänder sig mot en 
annan marknad nu, år 2002, det är mot mobiltelefoni och inte mot diktering. Under 
utredningens gång har vi kommit fram till att vår hypotes stämmer. Det tar fortfarande lång 
tid att träna röstigenkänningsprogram och det blir många fel. 
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Abstract 

 
 
 
This bachelor thesis is carried out at Blekinge Institute of Technology during the spring 2002. 
In the investigation we have compared voice recognition programs with three-years of 
difference, programs from 1999 respectively programs from 2002. 
 
The result of the tests with programs from 1999 showed that the software took a long time to 
train, they were sensitive on background noise and not very easy to use. When starting the 
tests with programs from 2002 we didn't expect the programs to be easier to use, as the voice 
recognition programs don’t seem to have a great deal of users. 
 
We have performed our investigation from following hypothesis: With our investigation we 
want to prove that the voice recognition programs of 2002 hasn’t become easier to use since 
1999. Our intention is to prove our hypothesis with tests performed on programs and demo-
versions of programs. We have performed the tests according to the appended test-
specification. 
 
Many companies has developed their products further and made them better. Although, they 
now turn to the mobile telephony market and not toward dictation. During our investigation 
we have concluded that our hypothesis was correct. It still takes long time to train a voice 
recognition program and several errors occur. 
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1. Inledning 
 

 
Människans kommunikation med datorer är på väg mot den tredje fasen där ett nytt 
kommunikationsmedel utvecklas - rösten. Datorn känner igen vad vi säger och utför därefter 
uttalade kommandon, dikterar en uppläst text eller godkänner ett inloggningsförsök. 
”Röststyrda tjänster står inför sitt genombrott”, skriver Affärsvärlden 2002 [4]. I den första 
fasen var endast skriftliga kommandon möjliga, som exempelvis i DOS. Den andra fasen, där 
vi är idag, är utvecklad för att vara mer användarvänlig. Detta har uppnåtts med hjälp av 
peka- och klickafunktioner.  
 
Det här är en C-uppsats om 10 poäng inom ämnet Datavetenskap för Institutionen för 
Programvaruteknik och Datavetenskap, IPD, som ska resultera i en kandidatexamen. Arbetet 
handlar om röstigenkänningsprogram som fanns 1999 och de som finns på marknaden 2002.   
 
Hur har användbarheten inom röstigenkänning ökat i jämförelse med 1999 års program-
versioner? Användbarhet har vi här valt att definiera som antalet felaktiga ord och antal 
feltillfällen i dikteringssammanhang samt hur det står sig i jämförelse med text införd med 
hjälp av tangentbord, i avseende på antal fel och hastighet. Användarna vi vänder oss till är 
engelsktalande svenskar. 
 
I uppsatsen ämnar vi besvara följande frågor: Har användbarheten ökat? Kommer röstigen-
känningsprogram kunna användas i framtiden? Hur? Vi kommer även att gå in på algoritmer 
och hur programmen generellt fungerar tekniskt. Vi har genomfört arbetet utifrån följande 
hypotes: Vi vill med vår undersökning bevisa att användbarheten inom röstigenkännings-
teknologi inte har förbättrats under perioden 1999-2002.  
 
Materialet är främst hämtat från Internet men även från böcker och tidskrifter. Då vårt 
testmaterial både är byggt på demoversioner och program kan resultaten bli lite missvisande 
med tanke på att demoprogrammet inte visas i sin helhet. Nämnas bör dock att testerna 
utförda på programmen har utförts med tanke på demoversionens begränsningar. Det vill 
säga, endast funktioner som både demoprogrammet och originalprogrammen stödjer har 
undersökts. 
 
Uppsatsen är indelad i två huvuddelar, en faktadel om röstigenkänningsprogram och en 
testdel, där vi redovisar våra testresultat. I faktadelen tar vi upp olika röstsystem, tekniker, 
historiken om röstigenkänning och vilka algoritmer som används. Resultaten är indelat i tester 
från 1999 och tester från 2002.  
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2. Bakgrund  
 

 
I detta kapitel kommer olika begrepp inom röstigenkänning tas upp och deras innebörd 
förklaras. Vi kommer även beröra historik och en del för- och nackdelar med programmen. 
Under rubriken Modeller och algoritmer förklaras röstigenkänningsprogrammens funktionella 
uppbyggnad. 
 

2.1 Olika talteknologier 
 
Det är en komplex uppgift för datorn att, genom tal- eller röstigenkänning, förstå och urskilja 
ord och tal. Skillnaden mellan tal- och röstigenkänningsprogrammen är främst den att  
röstigenkänningsprogram måste tränas för att känna igen den specifika användarens röst. 
Medan taligenkänning är tränat med många olika sorters röster och dialekter. Detta för att 
programmen ska kunna tolka användarnas tal oberoende av deras dialekter.  
 
Talets olikheter beror på en mängd saker:  
 
• Kön - kvinnor och män skiljer sig även på talet.  
• Ålder - barn och vuxna pratar inte på samma sätt.  
• Dialekt - det finns många olika dialekter i Sverige.  
• Socialgrupper - vår socialgrupp påverkar vårt sätt att prata.  
• Individ - varje individ har sin röst och sitt sätt att prata.  
• Talhastighet - vilken kan variera efter användarens sinnesstämning. 
 
Det finns olika former av röstsystem: 
 
2.1.1 Röstigenkänning 
 
Röstigenkänning används bland annat inom identifiering (”röstavtryck”, vilket kan användas 
istället för inloggning, koder eller pinkoden på mobiltelefonen),  för att styra datorn med hjälp 
av kommando och/eller för diktering. Röstigenkänning är inte områdesspecifik och är 
röstberoende, det vill säga att den är tränad för en användares röstegenskaper.  
 
Det finns två varianter på röstigenkänningsprogram, kontinuerligt och diskret tal. Philips Free 
Speech använder kontinuerligt tal, som innebär att programmet tolkar fraser och meningar. 
Dragon Dictate 1.3 använder diskret tal. Program med diskret taligenkänning tolkar varje ord 
för sig, vilket innebär att texten måste läsas med pauser mellan varje ord.  
 
2.1.2 Taligenkänning 
 
Taligenkänning innebär tolkning av mänskligt tal med hjälp av datorer. Det är program som 
endast känner igen specifika ord. Det finns lagrad information inom det berörda ämnet. 
Taligenkänningsprogram är ofta områdesbegränsade och kan inte tolka vad som helst. De 
känner igen vad som sägs oberoende av vem som säger det.  
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Ljudets egenskaper analyseras av taligenkänningsprogrammen, de jämförs därefter med den 
lagrade informationen för att hitta den data som bäst överensstämmer med det intalade ordet. 
Den tolkade informationen används bland annat för att styra taligenkänningsprogram. Det är 
program som används till informationstjänster och kommandotjänster, till exempel tåg- och 
flygupplysningar och banktelefon. I och med att taligenkänning är områdesbegränsat måste 
varje ställd fråga besvaras med ord som är förväntade av programmet. I SJs telefontjänst för 
biljettbokning svarar användaren på förinspelade frågor om avreseort, destination, datum och 
tid. Användarens svar på frågorna måste finnas bland datorns ordförråd. Det går till exempel 
inte att säga ”34 Mars ” på frågan ”Vilket datum vill du resa?” eftersom det datumet inte 
finns.  

 
 
2.1.3 Talsyntes 
 
Datorn måste även kunna besvara användarens frågor. Det finns ett par olika metoder för 
talsyntes, det vill säga omvandla text i datorformat till tal. De olika typerna av talsyntes 
försöker uppnå den mänskliga röstens egenskaper. 
 
• Artikulatorisk syntes - där datorn imiterar talorganens rörelser. Detta sker genom 

skapandet av virtuella lungor, läppar, tungor med mera. Detta för att öka förståelsegraden 
för användaren.  

• Formant syntes - försöker få datorn att imitera det akustiska resultatet av tal.  
• Konkateneringssyntes - spelar in mänskligt ljud som lagras i en databas. Bitarna klistras 

sedan ihop för att skapa ord och meningar.  
• Burkat tal - är den vanligaste metoden, Canned Speech på engelska. Den bygger på två 

bitar, förinspelade meningar med luckor. Luckorna fylls i med bitar av förinspelat tal. Till 
exempel ”saldot på ditt konto är x kronor”. Allt måste vara förinspelat, datorn kan inte 
säga något som inte finns lagrat. 

• Ansiktsanimering - talsyntes med ett talande ansikte. Möjligheten för användaren att se 
det talande ansiktets mimik vilket ökar förståelsen .  

 
 
Tal till tal översättning 
 
Tal – till –talöversättning är en blandning av både talsyntes och röstigenkänning, Spoken 
Language Translator (SLT). Automatisk översättning mellan olika språk kan ske på både text- 
och tal nivå, till exempel mellan talad svenska och kinesiska i talad form. Där svenska talas in 
och känns igen av ett röstigenkänningsprogram och sedan översätts i en översättningsprocess. 
Resultatet förmedlas sedan på kinesiska genom talsyntes [9]. 
 
Röstigenkänning   Översättning  Talsyntes 
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2.2 Fördelar och nackdelar med röstigenkänningsprogram 
 
Röstigenkänningsprogram kan minska belastningsskadorna förknippade med datoriserade 
arbetsmiljöer. Att kommunicera med rösten är naturligt för användaren, även om det kan 
kännas lustigt att prata till en skärm. Datorn har dock svårt att skilja mellan olikheter i våra 
röster, individuella röstskillnader förekommer till exempel då olika situationer kan ge 
varierande talhastigheter. Människans talspråk kännetecknas också av influenser det vill säga 
”oflyt” som ”ähh”, stakningar feluttal och repetitioner, för att nämna några. Detta ger sämre 
resultat. Att få ett idealiskt (för röstigenkänningsprogram) bakgrundsljud som inte stör 
inmatningen kan vara svårt i dagens landskapsmiljöer. Röstigenkänning kan även ses öppna 
nya marknader såsom bjuda in handikappade personer med olika funktionshinder att använda 
sig av de funktionsområden som en dator tillhandahåller. Dessa program medför ekonomiska 
vinster, då de kan automatisera tjänster om programmet har lätt för att lära sig en röst och 
tvånget att i efterhand redigera texten är relativt litet. En nackdel med dessa program är att en 
del kräver mycket minne. 
 

2.4 Språkets uppbyggnad 
 
Språk är uppbyggt av följande beståndsdelar: 
 
• Difoner – tvåljudskombinationer. Exempelvis, ki, ka, ko. 
• Fonem – minsta grundstommen. Exempelvis, a kan uttalas både långt och kort. 
• Diftonger - vokala tvåljudskombinationer. Exempelvis, aula. 
• Affrikator - konsonanta tvåljudskombinationer. Exempelvis, bintje. 
• Polyfoner – flerljudskombinationer. Exempelvis halvstavelser, spri-, bly-, -orv, -olmskt. 
• Trifon - förbindelse mellan tre vokalljud i en stavelse. 
 
Det uttalade ordets minsta grundstomme kallas fonem. Det är det ljud som språket formas av.  
I skrivspråket är de minsta betydelseskiljande delarna kallade grafem och kan ses som 
motsvarighet till talspråkets fonem. Ett grafem kan bilda olika fonem. Det svenska språket har 
till exempel omkring 40 (engelskan har ca 50) stycken fonem. Med andra ord har både några 
av de svenska och engelskans bokstäver fler än ett fonem. Röstigenkänning bygger på 
matematiska formler och statistik och denna process är komplicerad. Beroende på vilken 
modell som används så delas talsignalen antingen upp i ord eller så letas fonemen 
upp.  Sannolikheten för att ett ord ska inträffa beräknas oftast på två, tre ord i följd, upp till 
fem ord i forskningssammanhang behandlas dock. Fonem delas i sin tur upp i trifoner. Dessa 
tar hänsyn till fonem som kommer före och efter det fonem som för tillfället behandlas. 
Fonotax är regler för hur fonemen får kombineras. I svenskan får inte mer än tre konsonanter 
inleda ett ord, kärnan i stavelsen måste vara en vokal och slutet av stavelsen får inte innehålla 
mer än tre konsonanter, till exempel kvastskaft. 
 

2.5 Historik om röstigenkänning 
 
Den första maskinen som kunde uppfylla taligenkänningssystemets uppgift utvecklades på 
AT &T Bell Laboratiories 1950. Förmågan att känna igen ord var dock begränsad till de tio 
första räkneorden.  
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Men att skapa ett välfungerande röstigenkänningsprogram var långt mer komplext än vad 
många forskare förutspått. För datorn låter rösten olika beroende på ett flertal faktorer. 
Generellt ligger till exempel grundtonen hos kvinnor en oktav högre än hos män. Dessutom 
tillkommer försvårande omständigheter såsom hostningar, nysningar och bakgrundsljud vilka 
måste filtreras bort.  
 
Systemet VIP100, utvecklat av Treshold Technology, Inc. under tidigt 70-tal, klarade ett litet 
vokabulär, var röstberoende och använde den diskreta igenkänningsteknologin. Detta system 
vann 1972 US National Award. Sporrad av Treshold Technologies framgångar lyckades 
ARPA, Advanced Research Projects Agency, från USAs försvarsdepartement skapa ett 
program som kunde hantera fortlöpande tal, ett stort vokabulär och hade en felfrekvens på 
mindre än tio procent. Projektet kallades ARPA SUR, Speech Understanding Research, och 
kom att bli grunden för röstigenkänningens utveckling.[2] 
  
I denna period av röstigenkänningens utveckling började ordstrukturen analyseras. Den 
uppdelades i syntax, semantik och pragmatik. Syntax är hur meningen är uppbyggd och 
semantik är innebörden i orden. Pragmatik kan beskrivas som hur texten påverkar och har för 
inverkan på mottagarens beteende och uppfattning.   
 
Tekniken för taligenkänningsprogram blev under 1980- och 1990-talen dramatiskt förbättrad 
speciellt inom områdena vokabulär, kontinuerligt tal, och röstoberoendesystem. 1983 lansera-
des PW100, ett program utvecklat av Speech Systems, Inc. Detta program kunde hantera 20 
000 ord. Systemet var också mer pålitligt då förbättringar gjorts inom bakgrundsljuds-
känsligheten.  
 
I slutet av 1994 marknadsfördes Philips Dictation System som är ett PC-baserat program som 
använder sig utav ett stort vokabulär och kontinuerligt röstigenkännande. År 2000 lanserade 
Philips Free Speech 2000 det första programmet som hanterar svenska som kontinuerligt tal. 
Innan dess stod Dragon ensam på den svenska marknaden. Dock med ett program med diskret 
igenkänningsteknik, Dragon Dictate 1.3, som kom ut på marknaden 1999.  
 
 

2.6 Modeller och algoritmer 
 
2.6.1 Röstigenkänningens beståndsdelar 
 
Röstigenkänning används generellt som ett gränssnitt mellan människor och datorer av olika 
applikationer. Dess uppgift kan delas in i förarbetet, igenkänning och kommunikation [2]: 
 
Förarbetet: Omvandlar det talade ordet till en form som igenkänningsdelen kan bearbeta, det 
vill säga från analog till digital form. I detta skede sållas bakgrundsljud och redundant 
information bort, det kontrolleras även att inget onödigt ljud läggs till vid överföringen. 
 
Igenkänningen: Identifierar det intalade ordet. Här finns det fyra olika modeller: 
 
Templatemodellen. Här beaktas orden i sin helhet, där varje ord sparas i en egen mall, dessa 
mallar jämförs sedermera med användarens inmatade ord. Det sparade ordet som passar bäst 
in blir också det slutliga resultatet som presenteras för användaren. Denna metod är mycket 
känslig för användarens uttal och variationer i talhastighet. Hur uteblivna resultat presenteras 
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för användaren är beroende på applikationerna. Oftast ombeds dock användaren att tala in 
ordet igen. Dynamic time warping är en process som minskar antalet fel som kan uppstå när 
användaren drar ut på orden till exempel ”gooood morgon”. Templatemodellen är mycket 
användbar gällande små vokabulär men är inte finkänslig nog att skilja mellan snarlika ord i 
större vokabulär.  
 
En av modellerna som arbetar med ordets fonem är Acoustic-phonetic model. Reglerna som 
gör följande modell möjlig kallas akustiskfonetiska reglerna och innehåller segmentering 
(fonemuppdelning) och identifiering av fonemen. Resultatet godtas därefter med hjälp av 
fonemhypoteser och därefter jämförs det med systemets sparade vokabulär. Dessa två regler 
ger ett resultat som kan vara felaktigt då fonemen kan vara svåra att skilja åt. 
 
Stochastic processing model kan arbeta med både ord och fonem. Likt Templatemodellen 
kräver den stokastiska processen att man har skapat och sparat modeller av varje ord som ska 
kännas igen. Den är baserad på en statistisk- och sannolikhetsanalys som är sparad i en HMM, 
Hidden Markov Model.  
 
Ett mycket bra klassificieringssystem för röstigenkänning är Artifical Neural Networks, ANN. 
Likt den mänskliga hjärnan, lärs och behandlas information parallellt. ANN består av två 
faser, träning och applicering. I träningsdelen formulerar ANN en hypotes/modell som sedan 
testas med hjälp av sparad data. Om hypotesen visar sig vara sann stärks hypotesen. Är den 
inte sann korrigeras hypotesen. När ANN är färdigtestat kan det användas i en applikation.  
 
Kommunikation: Resultatet, det igenkända ordet, skickas till hårdvaran/mjukvaran som 
behöver det. I dikteringssammanhang skickas orden till texteditorn och till skärmen, och i 
kommandoprogram skickas kommandot till gällande program till exempel ”go back” skickas 
till Internet Explorer, som då reagerar med att gå till föregående sida.  
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2.6.2 Algoritmer 
 
En algoritm är en metod för att lösa ett specifikt problem och den består av flera led. 
Utveckling av algoritmer sker i samarbete mellan bland annat universitet och företag. Detta 
medför att dagens ledande programversioner är uppbyggda på snarlikt vis samt innehåller 
samma ursprungsalgoritmer [5]. 
        
I förarbetet används bland annat algoritmerna FFT, Fast Fourier Transform, och LPC, Linear 
Predictive Coding. FFTalgoritmen används för att beräkna den numeriska formen av ett 
spektogram (spektogram är en grafisk utskrift av talets ljudsvängningar, se bilder nedan). 
Resultatet som genereras av formeln används därefter i igenkänningsprocessen. 
 

 
Figur 1. Spektogram av ”do re mi” uttalat med pauser mellan orden. [2] 
 
 
 

  
 Figur 2. Spektogram av ”do re mi”, uttalat i normalt tal, det vill säga utan pauser [2] 
 
 
I förarbetet används LPCalgoritmen till att skapa en parametrisk representation av talet med 
hjälp av spektogrammet. Den använder det föregående värdet av signalen för att förutspå 
framtida värden. Det vill säga den jämför med föregående värden på ljudvågen för att förutspå 
hur kurvan kommer att svänga.  
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Värdet av talsignalen förutspås med hjälp av denna formel [3]: 
 
 

 
 
Figur 3. LPCalgoritmens enklaste formel. [3] 
 
Sn =  n är den linje som beräknas, och s är linjens avlästa värde . 
ai =  Skillnaden mellan verkligt och uppskattat värde för signalen. 
Ŝn =  är talets förväntade värde. 
p = antalet LPCkoefficienter, det vill säga hur många steg tillbaka som ska beräknas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Talsignalens kurva.  
 
Värdet på p säger hur många steg tillbaka i ljudsignalen algoritmen ska räkna, om värdet på p 
är två, ska grafens två föregående amplitudvärden räknas. Och om värdet på n är fem, skall 
värdet på femte linjen förutspås genom att räkna ut värdet på linje fyra och linje tre.  
 
S(n – i)  det vill säga S(5 – 1) = S4 och därefter S(5 – 2) = S3. 
 
Värdet på s för fjärde linjen multipliceras med a. Koefficienten a tillhör en intelligent algoritm 
som minimerar felen mellan den förutsagda signalen och den verkliga signalen. I och med att 
p är två, räknar den två steg tillbaka i signalen. Sedan läggs summorna ihop för att få fram det 
förutspådda värdet på femte steget i signalen. Med flera koefficienter, alltså högre värdet på p, 
kan originalsignalen rekonstrueras mer noggrant/precist men med högre CPU belastning.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n 

s 
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Stochastic processing (igenkänningsteknologi) använder sig av HMM, Hidden Markov 
Model. Resultatet av matchning som statistisk information kallas HMMkedjor. HMMmodell-
en består av olika tillstånd och deras topologi (nätverksstruktur) specificerar den tillåtna 
övergången mellan dem. Baum Welch maximum-likelihoodalgoritmen uppdaterar och räknar 
om den akustiska parametern av en HMM, vilken är baserad på den talsignal den har försetts 
med för att få fram bästa matchningen. EMalgoritmen, Expectation Maximization, är en 
speciell Baumalgoritm. Den används bland annat till att träna HMMmodellen. 
 
Bayesianalgoritmen räknar ut sannolikheten för varje uttal per ord. Bayesianalgoritmen får in 
uttalet [ni] (exemplet är på engelska), uttalet [ni] föregås av ordet ”I” [1]. Fyra ord hittas i 
vokabuläret, (en ordsamling med respektive uttal) ”neat”, ”need”, ”new” och ”knee” som 
matchar uttalet. Sannolikheten för varje ord räknas därefter ut, detta sker genom att ta antalet 
tillfällen ordet finns i vokabuläret dividerat med summan av alla ord. Finns ett ord 44 000 
gånger i en 44 miljoners lista, blir sannolikheten: 44 000 / 44 000 000 eller .001. 
Sannolikheten för orden med det aktuella uttalet är: 
 
Knee .000024 
Neat .00013 
Need .00056 
New .001 
 
Sedan räknas sannolikheten för varje ord till det aktuella uttalet ut, genom att ta antal tillfällen 
ordet har matchat uttalet dividerat med antalet gånger ordet har använts. Dessa två 
sannolikhetstal multipliceras för att få fram sannolikheten för varje ord till uttalet: 
 
New .0036 
Neat .000068 
Need .000062 
Knee .000024 
 
I detta fall har ordet ”new” störst sannolikhet, vilket blir grammatiskt felaktigt. Det är större 
grammatisk sannolikhet att meningen ska bli ”I need” istället för ”I new”. Bigram estimate 
löser detta genom att titta på det föregående ordet och räknar ut sannolikheten för vilka ord 
som kan komma efter ”I”.  
 
Viterbialgoritmen som även kallas Beam searching är en sökfunktion. Det är en klassisk 
programmeringsalgoritm och användes till röstsystem första gången 1968. På 1990- talet var 
Viterbialgoritmen den dominerande sökfunktionsalgoritmen inom igenkänningsteknologin. 
Den här algoritmen används för att hitta bästa vägen genom en sannolikhetsmatris och arbetar 
genom att sätta upp en kolumn för varje tidindex och en kolumn för varje tillstånd. Tiden och 
tidigare vägars sannolikheter multipliceras med varandra från det föregående tillståndet till det 
nya tillståndet. Bilden nedan visar hur Viterbialgoritmen används för att hitta bästa vägen 
genom ett nätverk av enstaka ord. Som ett resultat väljs det ord som är mest troligt för 
fonemföljden. Siffrorna efter starttillståndet är från Baysianalgoritmen, för att illustrera 
skillnaderna mellan algoritmerna.  
 
 
 

Sophie Gunnarsson, dur99 9       
Janna Nilsson, adb96   



Utvecklingen av röstigenkänningsprogram under en treårsperiod 

 

 
 
Figur 5. Viterbialgoritmen, orden i nätverket är ”need”, ”neat”, ”new” and ”knee” [1]. 
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3. Produkter 
 

3.1 Dragon System Inc. - Dragon Naturally Speaking 
 
Dragon System, Inc. var 1999 en ledande tillverkare av röst- och talteknologi och program 
fanns utvecklade på svenska, spanska, tyska, italienska, brittisk- och amerikansk engelska. De 
hade ett brett sortiment med produkter inom bland annat diskret dikteringssystem, text till tal 
med mera. 1999 var Dragon också det enda företag som erbjöd röstprodukter till följande 
plattformar: Windows 95, 98, NT, MS-DOS, telefonplattformar samt DSP, (digital signal 
processing).  
 
Dragon har lyckats hålla kvar sin plats som ett av de ledande företagen. I dagens förbättrade 
version av Dragon, Dragon Naturally Speaking version 6, filtreras onödigt ljud bort till 
exempel ”uhm”. Det är även tillagt en Acoustic Optimizer som lär sig och rättar till varje 
gång det blir något fel. Dragon erbjuder många olika versioner beroende av vad de ska 
användas till.  
 
Lernout & Hauspie, som 1999 hade tre olika röstigenkänningsprogram har nu blivit uppköpta 
av ScanSoft. ScanSoft samarbetar även med Dragon Systems Inc. [10].  
 

3.2 Command Corp Inc. – InCube 
 
InCube är ett kommandoprogram, vilken använder den kontinuerliga röstigenkännings-
tekniken. Detta system möjliggör röstnavigering men inte diktering. Det är utvecklat av det 
amerikanska företaget Command Corp, Inc. Command Corp, Inc. erbjuder förutom röst-
teknologi även nät- och webbtjänster till andra företag. 
 
InCube version 2.0 är kompatibelt med Windows 95, 98 och NT och därför anser inte 
företaget att någon ny version behöver utvecklas. [6] 
 
 

3.3 IBM – ViaVoice 
 
1999 fanns mjukvara på amerikansk- och brittisk engelska, arabiska, spanska, kinesiska, 
japanska, franska, tyska och italienska. Bland IBMs produkter kunde man finna fyra 
röstigenkänningsprogram: Executive, Office, Home and Simply Speaking Gold. ViaVoice 98 
Executive Edition vände sig till författare och erfarna PCanvändare, programmet möjliggör 
diktering och navigering till de flesta Windowsapplikationerna. ViaVoice 98 Office Edition är 
designad för hemanvändare och småföretag. Diktering direkt till Word 97 och navigering är 
möjligt med denna version. ViaVoice 98 Home Edition är för hemanvändare, skapa mail, brev 
och andra dokument. Voice Type Simple Speaking Gold versionen är mer mångsidig och är 
till för lite mer erfarna PCanvändare. Alla program gick att köra i Windows 95 och 98 och 
Exectuive och Office versionen samt i Windows NT. Ordlistan innehöll 260 000 ord, men 64 
000 nya ord och fraser kunde tilläggas. Det fanns även möjlighet att kombinera  röst-
igenkänningsprogrammet med en speciell ordlista till exempel juridisk, medicinsk eller 
matlagning.  
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Idag finns ViaVoice version 9 med fyra olika program: Pro USB Edition, Advanced Edition, 
Standard Edition och Personel Edition. En svenska version kommer ut hösten 2002. 
 
En del av de nya funktioner version 9 tillhandahåller är bland annat: 
• Key Control - som gör att kommandon inte kan misstas för diktering. 
• Large Font Option - gör det roligare att skapa använadarspecifika röstmodeller. 
• Quick Response Dictation - reagerar snabbare under diktering. [11] 
 

3.4 Realize Software – Realize Voice LITE, Realize Voice 3.51 
 
Realize Softwares mål är att möjliggöra för alla PCanvändare att använda rösten på ett mer 
produktivt sätt i datorsammanhang. Grundaren Mike Somolo, som också är vd på Realize 
Software, upprätthåller filosofin om användargränssnittet. Han menar att om det är 
nödvändigt  för användaren att läsa manualen för att kunna använda programmet så är 
programmet för komplext. Deras program Realize Voice version 3.51 är den senast utgivna 
och kräver ingen träning. Realize Voice LITE som fanns 1999 är ett kommandoprogram med 
röstigenkänningsteknologi. [7]  
 

3.5 Philips – FreeSpeech 
 
Philips var det första företaget som kom med kontinuerligt röstigenkänningsprogram, det vill 
säga att den förstår tal i normal hastighet och inga avskiljande pauser mellan orden behövs. 
Free Speech 98 är ett röstigenkänningsprogram som kombinerar naturligt tal för diktering 
med kommando. Windowsmiljön kan kontrolleras med rösten och diktera dokument. 
Programmet stödjer Office 95 och Office 97 och fungerar med operativsystemen Windows 95 
och Windows NT. Du måste ladda ner en drivrutin för Free Speech om du vill använda det i 
Windows 98. Free Speech 98 har en ordlista på 30 000 ord, men du kan ha 64 000 ord som 
mest. Programmet måste lära sig användarens röst innan det fungerar tillfredsställande, den 
lär sig både rösten och användarens dikteringssätt. Tyvärr är Free Speech 98 bara byggt för en 
användare.  
 
Philips har över 10 års erfarenhet av talsystem och över 25 år av undersökningar, utveckling 
och produktion av de dikteringsprogram som ligger till grund för Free Speech 98. Nu finns 
även Free Speech 2000 som klarar svenska. Enligt Philips hemsida idag har de 33 procent av 
världsmarknaden när det gäller dikteringssystem. [8] 
 
Philips har även ett talSDK (Software Devolopment Kit), som är en mjukvara för utvecklare. 
Den kan användas till att göra olika applikationer åtkomliga genom talet eller för att utveckla 
nya applikationer med röstigenkänning.  
 

3.6 Speech Works 
 
SpeechWorks har huvudkontor i Boston, USA och grundades 1994. SpeechWorks erbjuder 
fyra olika röstigenkänningsprogram: 
• OpenSpeech Reconizer, som är ett röstigenkänningssystem vilket är optimerat för Voice 

XML (den nya industristandarden för talsystem). 
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• SpeechWorks 6.5 Second Edition är ett program för att bygga nätverksbaserade 
röstigenkänningsprogram. Det finns bland annat på franska, spanska, tyska, engelska och 
italienska. 

• Speech2Go är ett avancerat röstigenkänningssystem designat för applikationer i 
mobiltelefoner och handsets. 

• OpenSpeech Tools är verktyg för utvecklare för att kundanpassa sina 
röstigenkänningsapplikationer.  
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4. Resultat 
 

4.1 Metoder, testspecifikation 
 
 
Vi har letat på Internet efter företag och tagit kontakt med dem via mail eller telefon för att 
höra om de hade en version för test/utlåning. 
 
Några företag har även en demoversion gratis på deras hemsida. Testerna för dikterings- och 
kommandoprogrammen har inte sett exakt lika ut så till vida att vi ej har försökt diktera till 
kommandoprogrammen.  Däremot har vi jämfört dikteringsprogrammens kommandotjänster 
med de kommandoprogram som ingår i vår undersökning. Vi har följt och använt en 
testspecifikation, se bilaga A. Dikteringsprogrammen har vi testat genom att läsa samma text 
för dem och därefter jämfört resultaten. Texten är slumpvis vald, lättläst facktext 
innehållandes 288 ord. Vi har räknat antal felaktiga ord i textresultatet, till exempel ”full stop” 
som ska bli en punkt, blir här två felaktiga ord. Vi har även räknat antal feltillfällen och då 
blir ”full stop” endast ett fel, detta är mer rättvist för programmen. 
 
Samtliga program är testade på PC med operativsystemet Windows 98, med undantag för Via 
Voice från IBM som är testat på Windows XP. Samma mikrofon är använd vid samtliga 
tester. 
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4.2 Testresultat av programvara från 1999 
 
4.2.1 Realize Software - Realize Voice LITE 2.2, Trial Version 
 
 
 
• Hur ser gränssnittet ut? Första intrycket?  

Enkelt, det är lätt att se vilket tillstånd programmet är i. 
 
• Hur snabbt lär sig programmet din röst? 

Realize Voice LITE kräver ingen större träning, utan programmet förstår dig snabbt. Det 
är rekommenderat att gå igenom en träningsdel för att programmet lättare ska förstå dig,  
för de som har utpräglad dialekt. Vi gick igenom träningen och det kändes bra, man 
lärde sig de olika kommandona och fick en överblick över vad som fanns. Det var inga 
problem med att komma igång med Realize Voice LITE, utan den förstod med en gång. 
Dock fick några kommando upprepas.  

 
• Läs en text till systemet, om det är ett dikteringsprogram.   

Realize Voice LITE är ett kommandoprogram, och har inte dikteringsfunktion. 
 
• Hur måste du läsa texten? Med pauser?  

Kommandon läses i normal takt, utan pauser. 
 
• Prata snabbt och långsamt. 

Programmet Realize Voice LITE hinner inte med om användaren säger kommando för  
fort. Som användare måste man hålla reda på programmets funktionsläge som visas i ett 
fönster till höger på skärmen. Endast då programmet är i läge ”lyssna” kan kommando  
ges. Programmet lovar att man ska kunna prata utan pauser mellan kommandon, och det  
stämmer enligt vår test. Även om du måste prata tydligt och vara i ett tyst rum. 

 
• Ljud i bakgrunden och tyst bakgrund.  

Realize Voice LITE rekommenderar ett tyst rum i sin tutorial, och det stämmer.  
Programmet ger bäst resultat i ett helt tyst rum. Störande ljud runt omkring gav fel  
kommando, även när vi hostade, skrattade etc störde. För bakgrundsljudskänsligheten kan  
inställningar göras under ”Recognition Sensity” under menyvalet “options”.  

 
• Olika dialekter 

Programmet är testat med skånsk- och stockholmsdialekt. Resultatet skilde sig 
inte mellan dialekterna. 

 
• Vilka språk kan det? Engelska? Svenska? 

Engelska 
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• Användarvänlighet gällande installation, guider. Lätt att förstå? 

Programmet är enkelt att installera, det är ett vanligt standardinstallationsprogram. Vid  
programstart visas en tutorial, en demonstration av programmet. Realize Voice LITE  
innehåller en hjälpguide. I skärmens nedre kant visar programmet vilket tillstånd det  
befinner sig i: lyssnar, har pausat eller har stannat, det gör att man vet hela tiden vad  
programmet gör. 

 
• Vilka program kan den arbeta med? Office, ICQ, anteckningar, operativsystem? 

Windows 95, Windows 98 och Windows NT. 
Fungerar bra att använda tillsammans med de flesta Windowsapplikationerna, starta upp  
andra program med hjälp av nya kommandon. 

 
• Vilka kommandon kan programmet? 

Det finns beskrivning till varje kommando, när programmet har förstått ditt kommando 
frågar det om du vill fortsätta. En del kommandon finns under bilaga C. 

 
• Kan nya kommandon läggas till?   

Det är enkelt och en fördel att lägga till nya kommandon. I installationen av programmet  
kan man välja om man vill få sina bokmärken från Internet som nya kommando, till  
exempel ”go to hotmail”, man kan även skapa kommando till specifika dokument till  
exempel ”open attachment A”. 

 
 
Övrigt 
 
Vi testade att byta användare utan att logga ut ur Windows. Det fungerade inte bra, 
programmet var tränat för en röst och det var väldigt svårt för den nya användare att göra sig 
förstådd. 
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4.2.2 Dragon Naturally Speaking Version 5 
 
 
• Hur ser gränssnittet ut? Första intrycket?   

Dragon visar ett smalt fönster högst upp på skärmen, där man kan se om mikrofonen är  
igång och öppna hjälpguiden. Det är ett snyggt och enkelt gränssnitt, lätt att överskåda.  

 
  
• Hur snabbt lär sig programmet din röst? 

Träningen till Dragon går ut på att du läser en text, det tar mellan 10 och 15 minuter. Det 
fanns fem texter att välja på. En pil visade var man skulle läsa, var man var i texten. När  
textinläsningen är klar behöver programmet ca 5 minuter för att spara profilen. Det var lätt  
att läsa texterna, om man fastnade på ett ord, kunde man välja ”skip” och programmet  
gick vidare.  
 

• Läs en text till systemet, om det är ett dikteringsprogram.   
Vi tränade programmet en gång, och dikterade sedan en text. ”New line” ska man säga för  
att börja på ny rad, vilket inte gick att säga två gånger för Janna. Andra gången skrev den  
ut ordet istället. Janna hade även problem med ordet ”comfortable” som flera gånger blev  
”coffe table”. Sophie hade problem med ”extra” ord som ”and”, ”as” och siffran 9, som  
inte skulle vara med i texten.   
 
Efter ytterligare träning läste vi samma text igen. Janna fick då bättre resultat, men  
Sophies blev sämre. 

  
• Hur måste du läsa texten? Med pauser?  

Texten ska läsas tydligt men utan pauser. 
 
• Prata snabbt och långsamt. 

Resultat blir bäst vid långsam talhastighet. 
 
• Ljud i bakgrunden och tyst bakgrund. 

Dragon var väldigt känsligt för andra ljud, som skratt eller om du skrapade stolen i golvet. 
För att det skulle fungera tillfredsställande behövdes ett helt tyst rum. 

 
• Olika dialekter 

Programmet är testat med skånsk- och stockholmsdialekt.  
 
• Vilka språk kan det? Engelska? Svenska?  

Engelska 
 
• Användarvänlighet gällande installation, guider. Lätt att förstå? 

Dragon innehöll en guide, som gick igenom allt om programmet. Installationsmanual, hur  
du ska träna det etc. Det fanns även en ”Quick-tour”, en genomgång av programmet, en  
film som visar en del av programmets funktioner. Installationen var ett  
standartinstallationsprogram, där man ställde in ljudet och mikrofonen.  
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• Vilka program kan den arbeta med? Office, ICQ, anteckningar, operativsystem? 
Windows 98, Windows 2000 och Windows NT  
Dragon Naturally Speaking 5 fungerar med de flesta Windowsapplikationerna 

 
• Vilka kommando kan programmet?  

Dragon har många kommando för diktering, en del finns i bilaga E. 
 
• Kan nya kommandon läggas till?  

Nej 
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4.2.3 Command Corp Inc. - IN CUBE, demo version 
 
 
• Hur ser gränssnittet ut? Första intrycket? 

Väldigt enkelt och lätt att förstå med en gång. Möjliga kommandon visas i fönstret, samt 
om den mottagit ljud eller ej. Om programmet uppfattat användarens kommando utför den 
uppgiften samt skriver ut att den känt igen kommandot.  

 
• Hur snabbt lär sig programmet din röst? 

Snabbt, varje ord i träningsdelen lästes in två gånger, därefter förstod programmet 
hjälpligt, den hade dock svårt att skilja mellan snarlika kommandon om man precis utfört 
ett utav dem. ”Zoom in” och ”Zoom out” var svåra att växla mellan. 

 
• Läs en text till systemet, om det är ett dikteringsprogram.  

Programmet tillhandahåller enbart kommandofunktioner. 
 
• Hur måste du läsa texten? Med pauser?  

Kommando ges i normal takt. 
 
• Prata snabbt och långsamt. 

Tydligt och inte för snabbt.  
 
• Ljud i bakgrunden och tyst bakgrund. 

Programmet klarade av bakgrundsljud bättre än de andra, det behövde ej vara tyst i 
rummet. 

 
• Olika dialekter 

Varje användare får träna rösten, och skapa en ny template (mall). Programmet är testat  
med skånsk- och stockholmsdialekt. Resultatet skilde inte mellan dialekterna. 

 
• Vilka språk kan det? Engelska? Svenska? 

Finns endast på engelska. 
 
• Användarvänlighet gällande installation, guider. Lätt att förstå? 

Programmet är litet och lätt att installera. 
 
• Vilka program kan den arbeta med? Office, ICQ, anteckningar, operativsystem? 

Samtliga Windows operativsystem. InCube går att använda till de flesta applikationer med 
kommando som ”minimize”, ”maximize”. 

 
• Vilka kommando kan programmet?  

InCube har 75 kommandon. Demoversionen innehåller dock endast en bråkdel av dessa, 
se bilaga B. 

 
• Kan nya kommandon läggas till? 

Enligt produktinformationen ska det gå att lägga till, ta bort och uppdatera kommandon i 
det riktiga programmet, dock ej möjligt i demoversionen. 
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4.2.4 Sammanställt resultat över versionerna från 1999 
 
Gemensamt för kommandoprogrammen är att inlärningstiden är kort och koncis. Det går fort 
och lätt och resultatet blir förvånansvärt bra. Dikteringsprogrammet från Dragon System, Inc. 
tog mycket längre tid att träna, dessutom med hög felfrekvens även efter träningen. 
Bakgrundsljudskänsligheten i Dragons programvara är dessutom alltför låg för att vara 
användbar i dagens kontorslandskap, att prata sakta och väldigt tydligt är av stor vikt för att få 
fram ett någorlunda bra resultat.  
 
Med kommandoprogrammet InCube fick vi ca 20 procent fel första testen, och andra testen 
visade på 13 procent fel, en förbättring på ett par procent.  Medan programmet Realize Voice 
LITE förbättrades med 30 procent efter andra träning.  
 
Antal feltillfälle med Dragon Naturally Speaking 5 i dikteringstesten var 75 fel första testen 
för Janna och minskade till 64 under test två. Även felaktiga ord minskade efter mer träning, 
från 167 till 128 felaktiga ord i texten. Sophies tester däremot visade tvärtom, både fel-
tillfällena och de felaktiga orden ökade under test två. Feltillfällena ökade från 47 till 72 och 
felaktiga ord under test var 102, medan första testen endast hade 86 felaktiga ord.  
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4.3 Testresultat av programvara från 2002 

 
4.3.1 IBM - Via Voice Pro USB 9 
 
Detta test har genomförts med IBMs mikrofon på en PC med operativsystemet Windows XP.  
 
• Hur ser gränssnittet ut? Första intrycket? 

När programmet körs, visas en smal ram högst upp på skärmen. Där visas status, på eller  
avstängd mikrofonen samt om kommandot har uppfattas. ”Didn’t recogonize your 
command, please try again” kan till exempel visas om kommandot inte har uppfattas. 

 
• Hur snabbt lär sig programmet din röst? 

Träningen består av att läsa en text. Texterna tog allt mellan 20 – 60 minuter att komma 
igenom. Under träningen uppstod problem med följande ord:  
Janna hade svårt för ”for”, ”her”, ”of”, ”the”. 
Sophie hade svårt för ”he”, ”the”, ”two”, ”as”. 

 
 
• Läs en text till systemet, om det är ett dikteringsprogram.  

Efter en träningstext, dikterades texten för programmet, resultatet blev dåligt. ”Chapter 1 
to installed” blev ”Chapter 12 installed”. Kommandot ”full-stop” som ska bli en punkt,  
blev ord som ”first up”, ”for us up”. Kommandot ”enter” för radbrytning, missuppfattades  
ofta av Sophie som hade för bråttom och missade de nödvändiga pauserna före och efter  
ett kommando (vilket programmet kräver för att förstå och skilja kommando från 
brödtexten). 

 
Efter ytterligare träning och efter ”Correction Window”, möjlighet att rätta programmet,  
dikterade vi samma text igen. Resultatet blev lite bättre. Programmet lärde sig snabbt hur  
man sa vanliga kommando och enkla ord till exempel ”Bold”. Andra ord med svårt uttal  
eller ord man kanske inte sa ofta, hade programmet svårt för. Några fel under andra  
inläsningen: ”imagine” blev ”him again”, ”Chapter 2” blev ”shut tattoo”.  

 
Vi testade även att läsa samma text med lite olika inställningar. Under ”user options” kan 
man ställa ”recognition performance” till ”Accurate”, ”Balanced” och ”Fast”. Man kan 
även ställa in om programmet ska ta bästa gissningen eller bästa matchning. Vi fick något 
bättre resultat med ”best guess”. 

 
 
• Hur måste du läsa texten? Med pauser?  

Man behövde inte läsa texten med pauser, utan man kan läsa i normal takt. Men resultat  
blev bättre om vi läste noga och inte för fort.  

 
• Prata snabbt och långsamt.  

Resultatet blev bäst vid diktering i långsam takt.  
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• Ljud i bakgrunden och tyst bakgrund. 
Innan man använder programmet ställer man in sin ljudprofil och då ställer man även in 
bakgrundsljud. Bakgrundsmusik klarde den av bra, dock inte pappersprassel nära  
mikrofonen som blev ”Over the hundred hundred advance of Chicago cookery package  
for a”. Och ett på bordet nedställt glas resulterade i ”bill and then”. 

 
• Olika dialekter   

Varje användare skapar en röst mall. Programmet är testat med skånsk- och  
stockholmsdialekt. Resultatet skiljde, vi hade olika svårt för olika ord, om det  
berodde på våra dialekter eller på det engelska uttalet, vet vi inte.  

 
• Vilka språk kan det? Engelska? Svenska? 

Engelska. En svenska version ska släppas till hösten 2002.  
 
• Användarvänlighet gällande installation, guider. Lätt att förstå? 

Installationen var ett vanligt installationsprogram, väldigt enkelt. Innan man började skapa 
sin ”voice model” ställde man in ljudet och mikrofonljudet. Programmet innehåller även  
en ”hjälppenna”. 

 
• Vilka program kan den arbeta med? Office, ICQ, anteckningar, operativsystem? 

Windows 98, Windows 2000, Windows NT och Windows XP. 
Du kan diktera i de flesta applikationer till exempel Icq, Notepad, Officepaketet. 

 
• Vilka kommando kan programmet? 

Via Voice har väldigt många kommando. Ett urval av dem finns i bilaga D. 
 
• Kan nya kommandon läggas till?   

Om programmet har svårt att förstå ens kommando, kan man lägga till ett ord som  
kännetecken framför kommandot. Men det går inte lägga till egna kommando. 

 
  

 
 
Övrigt 
 
Byta användare 
Man kan ha flera användare till samma program, det är enkelt att byta användare. Varje 
användare har sin röstmodell, som personen har tränat för just sin röst.  
 
Diktera kommando 
Ska man diktera ett ord som är ett kommando, ska man säga det i en följd utan paus. Säger 
man till exempel What can I say” med tydliga pauser före och efter kommandot uppfattar 
programmet det som ett kommando och reagerar efter det .  
 
Internet 
Du kan även surfa med ViaVoice, det har dock vi inte lyckats bra med.  
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4.3.2. Dragon Naturally Speaking Version 6 
 
 
• Hur ser gränssnittet ut? Första intrycket?   

Dragon visar ett smalt fönster högst upp på skärmen, med olika menyer. Man kan även se  
om mikrofonen är igång och vem som använder programmet.  

  
• Hur snabbt lär sig programmet din röst? 

Träningen i Dragon Naturally Speaking 6 fungerar på samma sätt som Dragon Naturally  
Speaking 5. En text läses in och profilen sparas. Träningen tog ca 15 minuter.   
 

• Läs en text till systemet, om det är ett dikteringsprogram.   
Vi tränade programmet en gång, och dikterade sedan en text. Janna hade problem med att  
få en punkt med kommandot ”full stop”, den skrev flera gånger ut ”for start *”. Voice blev  
”boy”, och även i version 6 hade Janna problem med att säga ”new line” två gånger. I  
Sophies test 1 fanns en del nya ord, som ”the” och ”a” mitt i texten. Efter ytterligare en  
träning, läste vi samma text igen. Jannas resultat blev med lite färre felaktiga ord. Medans  
Sophies andra test innehöll fler felaktiga ord.  

  
• Hur måste du läsa texten? Med pauser?  

Du måste prata tydligt, utan pauser. 
 
• Prata snabbt och långsamt. 

Man kan prata i normal takt. 
 
• Ljud i bakgrunden och tyst bakgrund.  

Vi testade med musik i bakgrunden, vilket gick bra om det inte var för nära mikrofonen  
och inte för högt. Det gick även att ha folk runt omkring sig som pratade, bara de inte var  
för nära mikrofonen. 

 
• Olika dialekter 

Programmet är testat med skånsk- och stockholmsdialekt.  
 
• Vilka språk kan det? Engelska? Svenska?  

Engelska 
 
• Användarvänlighet gällande installation, guider. Lätt att förstå? 

Dragon Naturally Speaking 6 innehåller en guide, som gick igenom allt om programmet. 
Installationen är standardiserad, där man ställde in ljudet och mikrofonen.  

 
• Vilka program kan den arbeta med? Office, ICQ, anteckningar, operativsystem? 

Windows XP, Windows 2000, Windows NT och Windows 98.  
Med Dragon kan du diktera i de flesta Windowsapplikationerna.  

 
• Vilka kommando kan programmet?  

Dragon har många kommando för diktering, en del finns i bilaga E. 
 
• Kan nya kommandon läggas till?  

Nej 
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4.3.3 Resultat 2002 
 
Bakgrundsljudskänsligheten har förbättrats, radio och dylika bakgrundsljud sorteras effektivt 
bort, och  personer i omedelbar närhet kan föra samtal, utanför en radie av ca 1.5 meter utan 
att störa dikteringen. Men pappersprassel, utandningsljud, suckar och dylikt i mikrofonens 
närhet genererar irriterande ord.  
 
Det krävs att man efter en diktering korrekturläser texten, för att se att programmen inte har 
lagt till eller bytt ut ord. Det är tidsödande att gå igenom en text i efterhand. Oftast är dock 
felen så pass felaktiga att innehållets sammanhang blir markant oriktigt och de upptäcks 
därför relativt lätt. Kommandot ”scratch this” (vilket tar bort det senast inmatade ordet), 
missuppfattades ofta i ViaVoicetesten och ledde till nya o-önskade ord. Dikteringen utförd 
med hjälp av IBMs programvara, efter första träningsperioden var felprocent mellan 55 och 
65 procent. Efter ytterligare träning på mellan 45 och 60 minuter uppnåddes en förbättring på 
mellan 15 och 20 procent. Efter att ha testat programinställningarna Best Guess, Exact 
Match, Normal Accurate, Normal Balanced och Fast, visade det sig entydigt att Best Guess 
ytterligare förbättrade resultatet med 5-8 procent. 
 
Med Dragon Naturally Speaking 6, var det svårt att säga kommando under dikteringen, 
”file”, ”full stop” missuppfattades ofta och blev nya oönskade ord. Träningstiden var mellan 
10-15 minuter beroende på vilken text man läste. Sophie fick bäst resultat med Dragon 
Naturally Speaking 6 jämfört med ViaVoice, och Janna lyckades bäst med ViaVoice. I 
kommandotesterna var Dragon Naturally Speaking 6 bättre än ViaVoice.  
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4.4 Sammanställt resultat 
 
Testen av kommando gick ut på att vi testade 25 olika kommando, testade kommando är 
markerade med ’*’ i bilagorna B - E. Dragon Naturally Speaking 5, från 1999 har den högsta 
felprocenten sammanlagt. Bättre resultat visar Dragon Naturally Speaking 6 från 2002, som 
visar näst bäst resultat. Kommandoprogrammet InCube har bäst resultat med den 
sammanlagda lägsta felprocenten.  
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Diagram 1. Kommandoprogram test 1. 
 
 
Efter en andra träning till av varje program, upprepade vi samma kommando som i test 1. 
Även efter andra testen är det Dragon Naturally Speaking 5 som har högst felprocent. Här ser 
man också att Realize Voice LITE och InCube som är kommandoprogram, visar de bästa 
resultaten. Medan dikteringsprogrammen har högre felprocent.  
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Diagram 2. Kommandoprogram test 2. 
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I dikteringstesten läste vi en text på 288 ord efter den första träningen. Efter mer träning 
upprepade vi samma text och har sedan jämfört resultaten. 
 
Jannas test av antal feltillfällen i texten visar tydligt att ViaVoice blev betydligt bättre efter en 
andra träning av programmet. Dragon Naturally Speaking 6 däremot visar inget bättre 
resultat, utan det är samma antal feltillfällen även under andra testen. Medan Dragon 
Naturally Speaking 5 från 1999 visar bättre resultat efter andra träningen.  
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Diagram 3. Jannas tester av dikteringsprogrammen. Antal feltillfälle i texten. 
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Sophie fick bäst resultat på första testen, medan andra testen visade försämrat resultat. I 
Dragons hjälpmanual står det att ibland kan utandningar, hostningar etc missuppfattas som 
ord, det kan vara det som har gjort att Sophie har fått fler fel under andra testen. Men det 
verkar orimligt med tanke på den markanta skillnaden på testerna. Hjälpguide påpekar även 
att om ens röst har ändrats mycket sedan träningen bör man träna om programmet. Det kan 
inte heller vara orsaken till Sophies fler fel efter andra träningen, för vi gjorde träning och test 
samma dag. Jämför man med Jannas tester, ser man att Sophies feltillfällen är väldigt få i 
första testen, och andra testen har värde som ligger på samma nivå som Jannas första test.  
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Diagram 4. Sophies tester av dikteringsprogrammen. Antal feltillfälle i texten. 
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När vi räknar antal felaktiga ord i texten, har samtliga program blivit bättre under Jannas 
tester. Även här är det ViaVoice som visar den bästa förbättringen. Här ser man också att 
Dragon Naturally Speaking 6 blir bättre efter mer träning när man räknar antal ord och inte 
feltillfällen.  
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Diagram 5. Jannas tester av dikteringsprogrammen. Antal felaktiga ord i texten. 
 
 
När man räknar antal felaktiga ord i Sophies tester, är det även här sämre resultat efter mer 
träning på Dragon produkterna. ViaVoice däremot visar på bättre resultat på test 2.  
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Diagram 6. Sophie tester av dikteringsprogrammen. Antal felaktiga ord i texten. 
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När vi lägger ihop resultaten av kommandoprogrammen årsvis, märks en förbättring på 10 
procent mellan test 1 1999 och test 1 2002. Test 2 däremot visar samma felprocent. 
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Diagram 7. Snittresultat av kommandotesterna, fel visas i procent. 
 
 
Dikteringsprogrammen visar bättre resultat 2002 än 1999, när vi tittar på antal feltillfälle i 
texten. Felen är fler under test 2 både år 1999 och 2002, vilket beror på Sophies testresultat.  
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Diagram 8. Snittresultat av dikteringstesterna, antal feltillfälle i texten. 
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När vi jämför antal felaktiga ord i texten för dikteringsprogram från 1999 och från 2002, är 
det ingen tydlig skillnad. De felaktiga orden är fler i test 1 för program från 2002, och i test 2 
är antalet felaktiga ord detsamma. Träningen av dikteringsprogrammen har blivit bättre, 1999 
års versioner förbättras med 10 procent och 2002 års versioner med 26 procent. 
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Diagram 9. Snittresultat av dikteringstesterna, antal felaktiga ord i texten. 
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5. Diskussion 
 

 
1999 trodde man att privatanvändarna i större skala skulle utnyttja röstigenkännings-
programmen än vad de idag tycks göra. Exempelvis trodde man att det med följande enkla 
och för en människa naturliga kommando: ”Skicka ett mail till Sophie och boka ett möte på 
måndag den 9 maj 2002” skulle kunna skicka ett mail till ovannämnda person, med mötes- 
informationen. Det var också det år då Bill Gates sa att om fem år kommer användaren slänga 
tangentbord och istället använda rösten. 
 
Med endast två år kvar känns Bill Gates utsaga orimlig. Utvecklingen visade sig inte ha stått 
stilla, däremot tycks den ha tagit snävare inriktning. Programmen har blivit mer specificerade 
för specifika yrken och områden. Områden såsom bilapplikationer, mobiltelefoni och 
automatiska växeltelefonister (taligenkänning) där tekniken antingen bytts ut, eller 
kompletterat receptionspersonalens arbete och därmed minskat arbetsbördan för berörda. 
Dagens mobiltelefoner är utrustade med röstigenkänningsprogram, du kan säga till exempel  
”Janna” till din mobiltelefon, så ringer telefonen upp numret som ligger inlagt under namnet 
”Janna”. Praktiskt när man vill och behöver händerna till annat, under exempelvis bilkörning. 
  
InCube från Command Corp, Inc,  var ett av de program som 1999 års test innefattade, det här 
programmet utvecklades under tiden 1992-1997. Command Corp, Inc har inte utvecklat en ny 
version sen 1997. Vi ställde oss frågande till det faktum och det visade sig att då Microsoft 
inte ändrat sitt operativsystem och InCube därmed fortfarande fungerade på nyare versioner 
av Windows. Kanske är det därför som inga förbättringar eller programutvecklingar gjorts. 
 
Dikteringsprogram kanske kan underlätta då man ska skriva en längre text. Det kan vara en 
anledning till att Dragons produkter har utvecklats och blivit bättre, jämfört med InCube. En 
annan anledning kan vara hur väl företagen har marknadsfört sina program. Marknaden 
kanske är mer redo för dikteringsprogram, det är mer användbart än ett kommandoprogram, 
där användaren ändå måste använda tangentbordet till textredigering och dylikt. Vi ser det 
som en fördel att Dragon både är ett kommando- och dikteringsprogram. Man kan gå runt i 
rummet med en trådlös mikrofon och läsa in texten och rätta eventuella fel efteråt.  
 
Mest positivt av dikteringsprogrammens funktioner tycker Sophie det var att med rösten 
kunna välja popupfönstrens menyalternativ med hjälp av rösten. 
  
I dagens program är antalet kommandon utökade och det är möjligt att surfa och öppna 
program utan att använda sig av mus eller tangenter. Tekniken finns redan idag, men vi 
människor är främmande för att prata med en dator. Vi är vana vid att skriva på tangentbordet. 
Det känns både dumt och ovant att tala till en dator, och inte blir det bättre av att man inte 
talar sitt modersmål. Inte helt oberoende av röstigenkänningsprogrammens utvecklings-
process är det nog svårt att få dagens användare att arbeta in ett helt nytt förhållningssätt till 
datorn. Vi är mer vana vid att prata med en mobiltelefon, det är kanske därför det känns mer 
behagligt att prata med telefonen. Det är även mer användbart exempelvis under bilkörning. 
 
För att kunna få en bättre uppfattning och mer relevant testdata hade det varit intressant att 
testa programmen utformat för det svenska språket. Med vars hjälp svaren på frågor som vi 
ställde oss själva under testningstillfällena, kanske skulle kunna besvaras. Hur stor del av 
felen beror på språkliga brister, uttal och så vidare. Hur mycket hade andelen fel minskat om 
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engelska hade varit vårt modersmål? Engelska program är gjorda för engelsmän eller 
amerikaner och inte engelsktalande svenskar, det märks väl. Det är inte tidseffektivt att 
använda sig av engelska dikteringsprogram om man som svensk har en normal engelsk 
utbildning bakom sig. Många svenska företag har idag engelska som företagsspråk, det vill 
säga att de skriver alla dokument med mera på engelska. Då kan man fråga sig vilket 
röstigenkänningsprogram de ska använda, för att uppnå bra resultat? Svenska är ett litet språk, 
det är förståeligt att det finns få program på svenska då det tar lång tid att utveckla och inte är 
lönsamt med tanke på antalet användare. Dragon hade redan en svensk version 1999, nu har 
även Philips släppt en version av Free Speech 2000 på svenska. Det hade varit intressant att 
jämföra dessa två svenska versioner, men Philips hade ingen demoversion och var ovilliga till 
att låna ut program till oss. Överhuvudtaget har det varit svårt och väldigt tidsödande att få 
fram demoversioner vilket förstärkte vår hypotes om den generella utvecklingen inom 
röstigenkänning. Deras ovilja till att visa upp programmen förstärkte vår hypotes om dess 
vaga eller obefintliga utveckling under de senaste tre åren.  
 
Vid enklare diktering och med tid över kan dagens dikteringsprogram vara ett roligt 
hjälpmedel. Det är skönt att inte vara bunden till den normala arbetsställningen, man avlastar 
axlar och armbågar. Vi tror att röstigenkänningsprogram är ett bra hjälpmedel för personer 
som inte kan använda datorn på vanligt sätt. Men vi själva vill inte använda ett sånt program 
än, det kräver för mycket träningstid och hög frustationsgräns. Resultaten baserade på våra 
tester gjorda efter olika programinställningar har visat sig, efter våra krav på 
användarvänlighet och funktionalitet, otillräckliga för att vi själva ska kunna tänka oss 
använda röstigenkänningsprogram i någon större utsträckning. 
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6. Slutsats och framtidsvisioner 
 

 
Efter det att det första röstigenkänningsprogrammet gjort entré på marknaden har mycket 
hänt. Programmen är inte så dyra längre, utan även en hemanvändare kan köpa ett, till 
exempel Philips FreeSpeech 2000 kostar ca 1000 kronor eller så kan man ladda ner InCube 
gratis från nätet. Det största problemet är att få programmet förstå användarens röst och 
dialekt. Personer som använde röstigenkänningsprogram 1999 var främst läkare, jurister och 
handikappade.  
 
Nu år 2002 är det mer inriktat på mobiltelefoner och identifiering. Idag finns redan många 
mobiltelefoner där ett namn uttalas och telefonen ringer upp det numret som finns sparat 
under just det namnet. Men även waptjänster kommer att bli enklare att styra via rösten, 
istället för alla knapptryckningar med långsam menysökning. En stark drivkraft för 
utvecklingen av röstsystem är 3G, tredje generationens mobiltelefoni. Enligt Affärsvärlden 
2002 [4] kommer smarta telefoner och handdatorer framöver att ha röstgränssnitt som 
alternativ. Telefoner och andra apparater som man enbart kan styra med rösten finns redan 
idag, i USA. Telia spår att dessa produkter kommer att finnas på den europeiska marknaden 
om 2 år [4]. Telia håller på att skapa en talarverifieringstjänst, där rösten ska kunna användas  
som identifiering istället för koder, pinkoder etc. På KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, 
finns redan en talarverifieringstjänst som används. För att komma in på institutionen för 
musik, röst och tal finns en elektronisk vakt, där du läser upp en rad siffror för att bli insläppt. 
Irländska Buytel har lanserat en form av talidentifiering för kontantkort till mobiltelefoner. 
Genom att säga till telefonen om påfyllnad av kontantkortet, slipper man går ut och köpa nytt 
kort. 
  
En framtidsvision är att kombinera ansiktsanimering med maskinöversättning. Det skulle 
resultera i att personer från olika nationaliter talar varandras språk.  
 
Ett program som förstår alla dialekter och uttal utan träning och utan paus mellan varje ord är 
det ultimata målet. Jämfört med tangentbordet är rösten det bästa verktyget att ha med sig, 
tangentbordet kan ju inte bli mindre. En doktor kan prata med sin dator samtidigt som han 
undersöker patienten, en journalist kan diktera direkt på platsen istället för att behöva gå 
tillbaka till kontoret. Det finns en stor marknad för bra röstigenkänningsprogram. 
 
Det visade sig vara svårare att anta eller förkasta vår hypotes än vad vi från början trodde. 
Röstigenkänning är komplext och många faktorer påverkar röstigenkänningens resultat. Fel-
frekvensen på våra testar har inte förbättrats av att det är svenskar som testat en engelsk 
version, de låga felfrekvenser som företagen utlovat har inte alls uppnåtts. En annan 
infallsvinkel ej att förglömma är att antal möjliga kommandon datorn kan utföra har ökat. 
Ordförråden har förbättrats storleksmässigt och därmed har utveckling inom området 
verkligen skett. Men inom begreppet användbarhet är det många faktorer som spelar roll. Den 
kanske viktigaste är att de kommandon som programmen tillhandahåller verkligen kan 
genomföras med hjälp av rösten. Samt att felfrekvensen inom dikteringsområdet är så pass låg 
och textredigeringen så enkel att genomföra att det kan mäta sig med den sedvanliga 
tangentinmatningen. Därmed har vi valt att anta vår hypotes. Användbarheten inom 
röstigenkänningen har inte förbättrats. 
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Bilaga A - Testspecifikation 
 
 
• Hur ser gränssnittet ut? Första intrycket?  
 
• Hur snabbt lär sig programmet din röst?  
 
• Läs en text till systemet, om det är ett dikteringsprogram.  
 
• Hur måste du läsa texten? Med pauser?  
 
• Prata snabbt och långsamt. 
 
• Ljud i bakgrunden och tyst bakgrund. 
 
• Olika dialekter 
 
• Vilka språk kan det? Engelska? Svenska? 
 
• Användarvänlighet gällande installation, guider. Lätt att förstå? 
 
• Vilka program kan den arbeta med? Office, ICQ, anteckningar, operativsystem? 
 
• Vilka kommando kan programmet? 
 
• Kan nya kommando läggas till?   
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Bilaga B – InCubes kommando 
 
 
Kommando som finns på demoversionen: 
 
Microphone* – Mikrofonen stängs av/på. 
Bullet* - Punktindelning. 
Calculator* – öppnar miniräknaren. 
Cancel* - ångrar utförd uppgift. 
Command Shell* - öppnar kommandopromt. 
Copy* - kopierar vald fil/text. 
Cut* - klipper ut. 
Explorer* – öppnar utforskaren. 
File Manager* – öppnar filhanteraren. 
InCube* - öppnar röstigenkänningsprogrammet. 
Maximize* - maximerar fönster. 
Notepad* - öppnar Notepad. 
Ok* - godkännande kommando. 
 
Paste* - klipper in. 
Preview* - förhandsgranskning. 
Restore* - återställer fönsterstorlek. 
Start* – visar startmenyn. 
Undo* - ångrar senast gjorda förändring. 
Wordpad*- öppnar WordPad. 
Zoom in* - förstorar valt stycke. 
Zoom out* - förminskar valt stycke. 
 
Det är även möjlig att justera en text, med kommando som: 
Bold* - fetstil. 
Italic* - kursiv stil. 
Regular - vanlig stil. 
Smaller - förminskar textstorlek. 
Larger - förstorar textstorlek. 
Justify Left – Vänster justerar text. 
Justify Right - höger justerar text. 
Center* - centrerar text. 
Men du måste först markera texten du vill ändra med musen.  
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Bilaga C - Realize Voice LITE kommando 
 
 
Add new contact – lägger till ny kontakt i adressboken. 
Call <name> - ringer upp aktuellt namn. 
Close window* -  stänger aktuellt program. 
Find <name> - söker efter aktuellt namn. 
Find a file* – visar sökfunktionen. 
Hide Realize Voice LITE* – döljer Realize Voice LITE fönstret. 
Hide what can I say?* – döljer ”what can I say” fönstret. 
Maximize window* – maximerar aktuellt program. 
Minimize all windows* -  förminskar alla program. 
Minimize window* – förminskar aktuellt program. 
Move down* – flyttar markören neråt. 
Move left* – flyttar markören åt vänster. 
Move right* – flyttar markören åt höger. 
Move up* – flyttar markören uppåt. 
Open volume control* – öppnar volymen kontrollen. 
Open wordpad* – öppnar Wordpad. 
 
Realize Voice LITE options* – öppnar Realize Voice LITEs alternativ. 
Send e-mail to <name> - öppnar nytt email som ska skickas till aktuell person. 
Show active window commands*  -  visar alla öppna program i en lista. 
Show shortcuts*  -  visar de genvägar som finns (max 12 är tillåtna åt gången).   
Shutdown windows* – stänger ner aktuellt program. 
Start listening* -  börjar lyssna. 
Stop listening* – slutar lyssna och sätts i paus tillstånd. 
What can I say?* – visar aktuella kommando. 
 
Det finns även kommando som special tangenter: 
Press backspace 
Press delete 
Press end 
Press enter 
Press escape 
Press home 
Press insert 
Press spacebar 
Press tab 
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Bilaga D – Via Voice kommandotabell 
 
 
Microphone off* – Stänger av mikrofonen. 
Wake up* - sätter igång mikrofonen igen efter paus läge.  
ViaVoice menu – visar voice centre menyn. 
Dictate to SpeakPad* – öppnar speakpad (en texteditor). 
Dictate directly – startar diktering i den öppna applikationen. 
Dictate to Word – Öppnar word (Word 97, Word 2000 eller Word XP). 
Information Central – visar hjälpen. 
Create new user – öppnar User Wizard för att skapa en ny användare. 
Who am I – Visar mina användare inställningar. 
Begin reading – läser upp den markerade texten högt. 
 
What can I say* - visar alla kommandon. 
What can I  say för <view>* - visar alla kommando för det specifika tillfället. 
What can you teach me* – visar en lista av ämne agenten kan lära dig. 
Teach me about <subject>* - visar information om det ämnet. 
Help* - öppnar hjälpguiden. 
 
Start program <program name>* - startar programmet. 
Go to <program name>* - går till programmet. 
Close program <program name>* - stänger aktuellt program. 
Minimize <program name>* - förminskar aktuellt program. 
Maximize <program name>* - maximerar aktuellt program. 
 
Undo this* – ångrar den senaste editeringen. 
Copy this* – kopierar aktuellt stycke. 
Delete this* – raderar aktuellt stycke. 
Delete to end of line – raderar raden efter där markören står. 
Select line* – markerar raden. 
Select to end of document – markerar texten från markören till slutet av dokumentet. 
Capitalise this – ändrar aktuell text till stora bokstäver. 
Bold this* – ändrar aktuell text till feta bokstäver. 
Underline this* - ändrar aktuell text understruken. 
Italicise this* - ändrar aktuell text till kursiv stil. 
 
Correct this* – Öppnar ”correction window”. 
Hide Correction window* – stänger ”correction window”. 
 
Next line* – placerar markören på nästa rad. 
Previous line – placerar markören på föregående rad. 
Next word – placerar markören till början av nästa ord. 
 
Surf the web* - öppnar Internet Explorer. 
Jump to <favorit>* - öppnar aktuellt bokmärke. 
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Bilaga E – Dragon Naturally Speaking kommandotabell 
 
Go to sleep* – stänger av mikrofonen tills du säger ”Wake up”. 
Wake up* – sätter igång mikrofonen igen efter paus läge.  
Microphone off* – Stänger av mikrofonen. 
 
Give me Help* – öppar hjälp guiden. 
What can I say* – visar kommando du kan säga. 
Click start menu* – öppnar start menyn. 
 
Start DragonPad* – öppnar Dragons editeringsprogram. 
scratch that* – Raderar senaste texten. 
select line* – Markerar raden. 
new line* -  Ny rad 
paste it here – Klistar in texten, du har kopierat eller klippt ut. 
copy that – Kopierar valda texten. 
click undo – ångrar senaste händelsen. 
 
Start <programname>* - startar valt program. 
Start mail* – öppnar mail program som är default på datorn.  
New mail* – öppnar nytt mail. 
Switch to <programname>* - flyttar markören till valda programmet. 
 
(Man behöver inte säga click framför) 
Click file* – öppnar file menyn. 
Click new* – öppnar ny fil. 
Click print* -  skriver ut filen. 
Click view* – öppnar view menyn. 
Click next tab* – öppnar nästa flik. 
Click previous tab* – öppnar föregående flik. 
Click minimize* – minimerar aktuellt fönster. 
Click maximize* – maximerar aktuellt fönster. 
 
Page up* – flyttar markören uppåt. 
Page down* – flyttar markören neråt. 
 
Internet Explorer: 
Go to Address* – flyttar markören till adress rutan. 
Go to Favorite <bokmärke>* - öppnar valt bokmärke. 
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