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Doresc să adresez mulțumiri conducătorului de doctorat pentru sprijinul și răbdarea 

acordată de-a lungul desfășurării studiilor doctorale. De asemenea, doresc să mulțumesc 

întregului colectiv al departamentului de cercetare Informatică Industrială Virtuală şi 

Robotică, pentru sprijinul și încurajările oferite permanent în tot acest timp. 

 

În rezumat s-au păstrat notaţiile capitolelor, subcapitolelor, figurilor şi tabelelor din teza de 

doctorat. 
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1. INTRODUCERE 

 
1.1  ASPECTE GENERALE 

 

Dezvoltarea roboților industriali a început cu necesitatea găsirii unei soluții eficiente 

pentru a automatiza diferite sarcini repetitive, dificile sau periculoase, în procese de producţie 

cu scopul înlocuirii operatorilor umani dar și măririi productivităţii. Inițial,  roboții industriali 

nu au fost concepuți pentru a interacționa direct cu operatorul uman întrucât rolul lor era să 

realizeze diferite sarcini de producție pentru care au fost programați. Totuși, odată cu trecerea 

timpului și cu evoluția roboților industriali spre activităţi din ce în ce mai complexe în  medii 

de lucru diverse, cercetătorii din domeniul roboticii au început sa studieze interacțiunea om-

robot şi din alte perspective decât ce al interacţiunii indirecte prin limbaje de programare  

dedicate. Prin această nouă perspectivă s-a promovat abordarea prin care omul se află în 

centrul sistemului de conducere al robotului. 

Interacțiunea om-robot reprezintă un domeniu de cercetare de mare interes în robotica 

modernă întrucât această direcție de cercetare urmărește îmbunătățirea sistemelor robotice în 

scopul măririi flexibilităţii de comunicare precum şi adaptabilităţii rapide şi eficiente la 

mediul de operare. Prin realizarea de tehnologii și sisteme de interacțiune om-robot s-au 

produs adaptări ale sistemelor de conducere şi programare ale roboţilor industriali clasici 

urmărind  idea că este mai productiv ca omul să interacționeze natural cu robotul decât să 

învățăm oamenii să-l programeze și să lucreze cu acesta prin intermediul programelor 

secvenţiale fixe. Astfel, prin dezvoltarea de interacţiuni bazate pe imitarea comunicării umane 

va permite utilizatorilor să lucreze cu roboții în diferite scenarii, mult mai complexe şi 

flexibile, fără a avea nevoie de antrenare specializată pentru programarea, calibrarea şi 

operarea acestora.   

Prin dezvoltarea de noi sisteme de interacțiune a omului cu robotul se deschid noi 

orizonturi în aplicațiile roboticii (industriale, servicii, domestice etc.). Un alt avantaj 

implementării interacțiunilor naturale  este şi faptul că se ridică nivelul de inteligenţă al 

roboților cea ce permite operatorului o comunicare mult mai ușoară și eficientă decât în cazul 

metodelor clasice. În plus, folosirea interacțiunii prin voce permite programarea robotului prin 

învățare bazată pe comportamente, alcătuite din secvențe de funcții primare cognitive. 

Din perspectiva comunicării directe cea mai ușoară și naturală modalitate de 

interacțiune este cea prin voce, aceasta permițând un nivel înalt de exprimare a cerințelor  şi o 

modalitatea bilaterală evoluată de comunicare. 

Pentru a realiza un sistem de interacţiune om-robot prin voce este necesară aplicarea 

rezultatelor  cercetărilor anterioare din domeniul recunoașterii vocale, procesării limbajelor de 

comunicare interumane și sintezei vocale în domeniul roboticii. În plus, această abordare 

necesită studierea unor modele de învățare a mașinilor necesare realizării legăturii între 

comenzi vocale și funcționalitatea efectivă, dar și a structurii sistemului de control a robotului 

pentru a permite adaptarea cognitivă. Deși, sistemele de recunoaștere și sinteză vocală nu sunt 

o noutate, aplicarea acestora în scopul interacțiunii om-robot reprezintă o tendință recentă și 

inovativă în domeniul roboticii. Această tendinţă conduce la concepţia, proiectarea, 

implementarea și testarea unor noi arhitecturi, algoritmi de învățare, segmentare și 

recunoaștere vocală dedicaţi sub forma unor dezvoltări inovatoare a modelelor de interacţiune 

şi învățare a mașinilor actuale.  

Teza de doctorat conţine descrierea cercetărilor fundamentale privind interacțiunea om-

robot prin voce cu personalizare şi pentru limba română şi a cercetărilor fundamental-

aplicative de concepţie şi dezvoltare a unui sistem inteligent de interacţiune om-robot mobil 

industrial, care acoperă studii privind recunoașterea vocală (inclusiv, în limba română), 
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procesarea comenzilor text recunoscute de funcțiile de control robot, sinteză vocală specifică  

și particularităţi ale sistemului de control al robotului. 

 

1.2 NECESITATEA ȘI JUSTIFICAREA TEMEI 

 

Necesitatea studiilor din cadrul acestei teze de doctorat are la bază posibilităţile greoaie 

şi ineficiente actuale de interacțiune om-robot şi cerinţele de flexibilizare şi eficientizare a  

folosirii maşinilor (inclusiv a roboţilor) prin implementarea de sisteme naturale de 

interacţiune, cu precădere, prin intermediul limbajelor vorbite de către utilizatorii umani. Prin 

acest tip interacţiune se permite utilizatorului, prin intermediul comenzilor vocale, accesul la 

funcționalitatea primară a robotului și, în plus, permite dezvoltarea sistemelor de conducere 

prin dezvoltarea de capabilităţi de învățare în vederea dobândirii de comportamente 

inteligente.  

Dezvoltarea unui sistem dedicat de interacţiune vocală om-robot mobil industrial, 

pentru limba română, este înscrisă în tendinţele actuale de a se dezvolta sisteme interacţiune 

om-maşină în limbile naţionale altele decât limba engleză (de exemplu sisteme de 

recunoaștere vocală automată respectiv sinteză vocală destinate limbii Române [Stan, 2011; 

Burileanu, 2010a; Burileanu2010b; Burileanu, 2010c; Dumitru, 2008]). În cazul sistemului de 

interacțiune vocală om-robot este vorba de un sistem de interacțiune vocală unificat adaptat 

pentru a fi utilizat cu un robot industrial alcătuit dintr-un sistem de recunoaștere vocală 

automată, un sistem de procesare a limbajului și un sistem de sinteză vocală destinate limbii 

Române.  

Avantajul esențial al dezvoltării acestei teme este ușurința implementării aplicaţiilor 

robotizate prin utilizarea limbajului vorbit ca modalitate de interacțiune om-robot de către 

operatori cu pregătiri în domeniu din ce în ce mai reduse. Această ușurință de dezvoltare este 

un avantaj major față de alte sisteme de interacțiune (de ex. tastatură,  joystick, mimetice, 

haptice etc). Sistemele de interacţiune om-robot prin voce, spre deosebire de un limbajele de 

programare specializate, conduc la limbaje de programare apropiate de formulările naturale în 

limbile naţionale care permit adaptarea rapidă şi cu uşurinţă a operatorului la problematicile 

de programare şi de implementare. 

Actual, sistemele de interacțiune om-robot prin voce   încă nu sunt implementate în 

limbile naţionale (inclusiv română), dezvoltarea acestora necesită cercetări inovative legate de 

învățarea recunoașterii limbajelor vocale, accesarea funcţiilor de bază ale robotului  în 

corelaţie cu comenzile vocale, analiza bazat pe tehnicile inteligenţei artificiale a acţiunilor 

robot în vederea răspunsurilor verbale în corelaţie cu comenzile primite.  

Studiile realizate în cadrul acestei lucrări, concepute dintr-o perspectivă generală, au şi 

avantajul dezvoltării unui sistem structurat care poate fi implementat şi pentru alte aplicaţii de 

interacţiune a omului cu alţi agenţi: autoturismul, telefonul mobil, sisteme CAD/CAE/CAM 

etc. 

1.3 OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Obiectivul principal al acestei teze de doctorat este realizarea de cercetări 

fundamentale şi studii aplicative de, concepţia proiectarea, dezvoltarea, implementarea, 

testarea și evaluarea unui sistem inteligent de interacțiune om-robot prin voce ce permite 

utilizarea și învățarea unui robot mobil industrial prin intermediul unui limbaj bazat pe 

comenzi vocale şi în limba română. 

Obiective specifice: 

 Analiza bibliografică exhaustivă a cercetărilor teoretice și experimentale din 

domeniul interacțiunilor om-robot mobil, învățării roboților mobili, recunoașterii 

vocale automate și a interacțiunii vocale om-mașină. 
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 Concepţia şi proiectarea unui sistem de interacțiune vocală om-robot pentru 

utilizarea și învățarea unui robot mobil prin comenzi vocale. 

 Concepția, proiectarea, implementarea și testarea unui subsistem de segmentare 

automată a cuvintelor în unități fonetice necesare pentru antrenarea modelelor de 

recunoaștere vocală.  

 Concepția, proiectarea, implementarea și testarea unui subsistem de recunoaștere 

vocală pe baza unor modele și arhitecturi de învățare specifice. 

 Concepția, proiectarea, implementarea și testarea unui subsistem semantic de 

procesare a comenzilor vocale recunoscute în comenzi sintetice care apelează  

funcțiile de control primare ale roboților mobili. 

 Concepția, proiectarea, simularea, implementarea și testarea unui subsistem de 

conducere de nivel superior al robotului mobil pe baza librăriei de control ARIA 

(Advanced Robot Interface for Applications).  

 Concepţia şi dezvoltarea unei baze de fișiere audio care conţin comenzi vocale 

în limba română prin înregistrarea comenzilor vocale a utilizatorilor, procesarea 

și organizarea înregistrărilor audio, antrenarea automată a modelelor de 

recunoaștere și testarea modelelor și arhitecturilor de recunoaștere utilizate. 

 Concepţia, proiectarea, implementarea și evaluarea unui subsistem de sinteză 

vocală pentru generarea răspunsurilor vocale ale robotului ca urmare a evoluţiei 

acestuia în mediul de operare. 

 Testarea și evaluarea întregului sistem de interacțiune prin intermediul unui 

program care implică mai mulţi  utilizatori pentru a îndeplini o serie de scenarii 

de testare (simulate și reale) a interacțiunii vocale cu robotul mobil.   

 În sinteză, considerând caracterul inovativ al tematicii propuse precum și beneficiile 

dezvoltării unui sistem de interacțiune vocală cu un robot mobil, se propune cercetarea, 

conceperea, implementarea și testarea de metode şi algoritmi ce permit: segmentarea 

automată a cuvintelor în unități fonetice mai mici decât un cuvânt, învățarea unor arhitecturi 

de modele de recunoaștere (bazate pe unități fonetice) vocală pentru limba Română, algoritmi 

de recunoaștere pentru traducerea de propoziții vorbite în text scris, învățarea și utilizarea de 

modele semantice pentru procesarea propozițiilor sub formă de text în comenzi de accesare a 

funcțiilor primare ale robotul mobil, generarea răspunsurilor vocale ale robotului bazat pe 

librăria de programare ARIA ce conține funcțiile primare de acționare și de control al 

robotului. 

  

1.4 METODOLOGIA ȘI ETAPELE CERCETĂRII 

 

În baza obiectivelor propuse și în urma cercetărilor teoretice și experimentale din 

domeniul interacțiunilor om-robot mobil s-a conceput şi dezvoltat un Sistem inteligent de 

Interacțiune Om-Robot prin Voce (SIORV) prezentat în fig.1.1. În această schemă se 

evidenţiază subsistemele necesare funcționării întregului sistem în diverse situaţii de utilizare. 

Subsistemele de recunoaștere vocală, procesare semantică, sinteză vocală și de control au fost 

implementate ca urmare a integrării rezultatelor obţinute în urma dezvoltării de activităţi de 

cercetare fundamentală privind obţinerea de performanţe ridicate de comunicare verbală 

cerute de aplicarea în robotică. Din punct de vedere funcțional SIORV este alcătuit din trei 

sub-sisteme,  două realizate cu precădere pentru scopul interacțiunii vocale om-robot în limba 

Română și un sub-sistem necesar pentru realizarea sintezei vocale, de asemenea, pentru limba 

Română. Pentru implementarea SIORV a fost realizată și o bază de date alcătuită din 

înregistrări de semnale vocale adnotate la nivel de cuvânt și litere (foneme) și alte resurse 

necesare antrenării modelului de procesare semantică (lista cuvintelor din vocabular asociate 

operatorului, șabloane de învățare). 
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Sistemul de recunoaștere vocală automată și cel de procesare semantică conțin modele 

de învățare specifice inteligenței artificiale, precum rețele neuronale artificiale (de tip 

Kohonen și perceptroni multi-strat), modele Markov cu stare ascunsă, modele cu mixturi de 

termeni Gauss respectiv grafuri semantice. Datorită faptului că aceste modele computaționale 

trebuie să fie învățate anterior SIORV este conceput pentru a funcționa în două moduri, modul 

offline (de învățare și pregătire a modelelor de învățare) şi modul online (de funcționare 

propriu-zisă) în care operatorul interacționează cu robotul folosind vocabularul prestabilit pe 

baza căruia se pot compune comenzi vocale.  

În modul de funcționare offline se realizează învățarea modelelor vocale prin 

intermediul unui set de algoritmi ce utilizează o baza de date. Astfel, se realizează învățarea 

modelelor de recunoaștere vocală automată (baza de învăţare) și a celui de procesare 

semantică a limbajului în final, obținându-se modelele vocale de referință. Acestea din urmă 

sunt utilizate în modul de funcționare online pentru a realiza procesul de recunoaștere a 

semnalelor vocale fără adnotare și de procesare semantică a cuvintelor recunoscute de 

subsistemul de recunoaștere vocală. Calitatea bazei de învățare determină în mod direct 

acuratețea modelelor vocale de referință, din acest punct de vedere baza de învățare trebuie să 

conțină un număr suficient de exemple de învățare pentru fiecare clasă de decizie pentru care 

este învățat fiecare model. Calitatea bazei de învățare se apreciază după numărul de exemple 

pentru fiecare clasă de decizie și de calitatea semnalelor vocale din baza de recunoaștere. În 

plus, este important ca baza de semnale vocale pentru învățare să fie realizată bazat pe 

cominicaţii cu operatorul/operatorii robotului pentru a permite o adaptare cât mai bună a 

modelelor la caracteristicile vocale ale acestuia/acestora, și implicit optimizarea acurateței de 

recunoaștere a sistemului de interacțiune.  

Introducerea celor două moduri de lucru, offline şi online, conduce la o adaptabilitate 

mărită a SIORV care prin învățare offline se adaptează la orice operator vorbitor de limba 

Română prin parcurgerea procesului de elaborare a bazei de învățare cu semnale vocale 

(înregistrarea și adnotarea exemplelor de învățare a modelelor vocale) și a celei pentru 

sistemul de procesare semantică. În modul de funcționare online SIORV înregistrează 

comandă vocală care apoi este procesată folosind modelele de referință împreună cu 

algoritmul de recunoaștere.  

 
Fig.1.1. Schema bloc generală a SIORV 
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Al treilea subsistem cu componentele comenzi robot şi răspuns robot conceput, 

dezvoltat şi implementat în cadrul acestei teze, realizează interfaţa cu controlerul robotului 

mobil are rolul de a genera comenzi în limbajul controlerului precum şi de a genera 

răspunsuri vocale pentru a fi recepţionate de operator. Acest subsistem are la bază librăriile de 

control ARIA (roboții mobili produși de Adept Mobile Robots). 

 SIORV este conceput şi dezvoltat într-o manieră modulară care permite utilizarea de 

subsisteme cu aceeași funcționalitate, cum ar fi de exemplu utilizarea unui alt tip de robot 

mobil, cu o altă aplicație de control, sau utilizarea unui alt sistem de sinteză vocală și/sau de 

recunoaștere vocală automată. În plus, datorită capacității de învățare acest sistem poate fi 

adaptat la orice limbă vorbită atâta timp cât se respectă procedura de realizare a bazei de 

învățare. Prin urmare SIORV este o soluție generală destinată interacțiunii om-robot ce a fost 

exemplificată pentru interacțiunea vorbită în limba Română şi poate fi adaptată pentru orice 

altă limbă vorbită prin realizarea unei baze de învățare pentru limba respectivă.  

 

1.5 STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

Lucrarea de doctorat este structurată în 7 capitole și conține 85 figuri, 17 de tabele 

(şi/sau algoritmi) 97 de relații, 287 de referințe bibliografice și 6 anexe. 

În Capitolul 1, Introducere, sunt prezentate aspectele generale legate de studiul propus 

în această teză de doctorat. În continuare sunt prezentate necesitatea şi justificarea temei de 

doctorat alese pornind de la idea de a uşura modul de interacţiune al omului cu un robot şi, 

prin urmare, de utilizare a robotului prin intermediul recunoaşterii şi execuţiei de comenzi 

vocale.. În vedrerea definirii clare a obiectivului principal s-au evidenţiat 9 obiective specifice 

care detaliază toate aspectele legate de rezultatele preconizate. În acest capitol sunt descrise 

metodologia şi etapele de cercetare şi de integrare a rezultatelor într-un ansamblu unitar pe 

baza schemei bloc generale a sistemului de interacţiune vocală. Sistemul propus are o 

structură modulară ce poate fi uşor extinsă pentru a permite funcţionalitate şi comenzi vocale 

noi prin învăţarea structurilor de recunoaştere şi programarea unor funcţii noi în cadrul 

aplicaţiei de control a robotului. 

În Capitolul 2, Interacţiunile roboţilor mobili. Stadiul actual, sunt descrise sintetic 

aspecte legate de structurile şi funcţiile roboţilor mobili industriali actuali precum şi, mai ales, 

legate de programarea și interacțiunile acestora. În mod special, se analizează interacțiunea 

roboților mobili cu mediul, cu alți agenți și cu omul. De asemenea se prezintă și specificațiile 

și particularitățile robotul mobil utilizat pentru experimentele realizate în cadrul aceastei teze 

de doctorat.  

În urma analizei critice a realizărilor teoretice şi experimentale existente până în prezent 

se concluzioneză faptul că dezvoltarea unei interfețe ce utilizează limbajul vorbit pentru a 

opera cu un robot mobil reprezintă o oportunitate de cercetare importantă ce poate fi aplicată 

și pentru alte sisteme; prin urmare, există și un potențial comercial al acestei direcții de 

cercetare. Motivul alegerii interacțiunii vocale reiese din necesitatea existenței unei interfețe 

de comunicare naturale pentru a fi utilizată cu uşurinţă şi de operatori umani nespecializați în 

robotică. Pe baza acestui tip de interfață se pot dezvolta, în continuare, alte aspecte legate de 

programarea inteligentă a roboților mobili. Prin urmare, această interfață are un rol ierarhic 

superior celorlalte sisteme implementate pe robot întrucât acestea pot fi accesate ca funcţii 

robot de bază privind comanda şi controlul la nivelul inferior al sistemelor senzoriale şi de 

acţionare.. 

În finalul capitolului se prezintă problemele actuale privind comunicarea verbală cu 

roboţii mobili, dintre care pentru cazurile implementărilor posibile din mediile industriale din 

Romînia,  se evidenţiază lipsa unui sistem de interacțiune vocală pentru limba Română care să 

se instaleze ca entitate distinctă peste sistemul de control universal al robotului.. Această 

alegere este motivată şi de utilitatea unui astfel de sistem de interacțiune pentru studii de 
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cercetare care să conducă la sisteme cognitive de interacțiune cu roboții mobili . În 

consecință, în cadrul aceastei teze se va descrie fundamentarea teoretică şi algoritmică care va 

sta la baza concepției, dezvoltării și implementării unui prototip de sistem inteligent de 

interacțiune pe bază de comenzi vocale împreună cu subsistemele auxiliare necesare 

implementării acestuia.  

În Capitolul 3, Comunicarea om-maşină/robot prin voce sunt descrise cele trei subsisteme 

(recunoaşterea vocală automată, procesarea limbajului, sinteza vocală) ale procesului de 

interacțiune prin voce ce sunt necesare pentru realizarea unui sistem de interacțiune 

bidirecțională. De asemenea în acest capitol sunt descrise particularitățile utilizării 

interacțiunii vocale om-robot pentru roboți mobili față de cazul general al interfețelor vocale 

om-mașină. În plus, se evidenţiază necesitatea dezvoltării unui sistem de recunoaștere vocală 

cu vocabular restrâns în mediul MATLAB. Această opțiune permite cercetarea, 

implementarea și evaluarea mai multor structuri de recunoaștere vocală bazat pe metode şi 

arhitecturi de recunoaștere inteligente. 

În Capitolul 4, Modele, algoritmi și programe de recunoaștere și sinteză vocală sunt 

prezentați algoritmii și modelele matematice de învățare utilizate pentru recunoașterea și 

sinteza vocală automată. Capitolul prezintă modelele de învățare utilizate de sistemul de 

recunoaștere vocală dezvoltat împreună cu algoritmii de învățare utilizați pentru antrenarea 

parametrilor acestor modele. Reprezentativi pentru dezvoltările ulterioare sunt algoritmii de 

calcul ai coeficienților de cepstru în frecvență mel și ai coeficienților de predicție liniar 

perceptivă dar și algoritmul de sinteză vocală utilizat de sistemul de sinteză vocală folosit. În 

cadrul acestui capitol sunt descrise şi cele patru tipuri de modelele de învățare utilizate în 

cadrul sistemului de recunoaștere vocală automată: rețele neuronale artificiale de tip Kohonen 

(cu învățare nesupervizată), rețele neuronale artificiale de tip perceptron multistrat, modele 

Markov cu stare ascunsă respectiv modele acustic-fonetice cu mixturi de termeni Gauss. 

Capitolul 5, Sistem de interacțiune vocală cu inteligenţă artificială pentru roboți 

mobili se prezintă concepţia, proiectarea, dezvoltarea și implementarea sistemului de 

interacțiune vocală (inclusiv în limba Română) pentru roboți mobili. Acest sistem este  

implementat pentru a recunoaște, înțelege și executa comenzi vocale în limba Română precum 

şi de comunica răspunsuri care pot fi înţelese de operatorul uman.. Acest capitol sintetizează 

toate inovațiile și contribuțiile aduse de această teză la stadiul actual al recunoașterii vocale 

automate (segmentare automată cu modele Kohonen, arhitectură de recunoaștere cu trei nivele 

de modele de învățare, sistem semantic de interpretare a limbajului în comenzi pentru serverul 

de control al robotului).  

Capitolul 6, Teste, experimente și aplicații practice, prezintă rezultatele obținute în 

urma testări și evaluării sistemului de interacțiune dezvoltat. În acest capitol sunt prezentate 

teste atât sistemul de recunoaștere vocală automată cât și pentru întregul sistem de 

interacțiune prin intermediul unor aplicații experimentale cu robotul mobil PowerBot. 

Capitolul 7, Concluzii, contribuţii proprii şi noi direcţii de cercetare, sunt prezentate 

concluziile finale, contribuțiile originale împreună cu valorificarea rezultatelor cercetărilor 

efectuate și direcții de cercetare ulterioare.  

 

2. INTERACȚIUNILE ROBOŢILOR MOBILI. STADIUL 

ACTUAL 
 

2.1 INTRODUCERE 

 

Cuvântul ”robot”, introdus prima oară de către scriitorul ceh Karel Capek în piesa sa 

intitulată ”Roboții Universali Rossum” din anul 1920, este derivat din ”robata” care în limba 

cehă înseamnă muncă silnică sau robie. Ulterior Isaac Asimov utilizează pentru prima oară 



TOPOLEANU T.S. - Sistem inteligent de interacțiune vocală om-robot mobil industrial 

 

 15 

cuvântul ”robotică” în seria de compuneri ”Eu, Robotul” publicată în anul 1950, acesta 

însemnând tehnologia de proiectare construcție și operare a roboților.  

 

2.2 ROBOȚI MOBILI INDUSTRIALI 

 

Inițial, roboţii industriali au fost realizaţi cu baza fixă pentru a realiza operaţii de 

manipulare într-o zonă limitată de dimensiunile manipulatorului. În ultima perioadă de timp  

au început să dezvolte platforme robotice mobile care permit deplasarea roboților în medii de 

lucru .pentru creșterea productivității și eficienței de producție [Gibilisco, 2003]. 

Un robot mobil are un mecanism de deplasare care îi permite mişcarea controlată în 

mediul înconjurător. Modurile de deplasare, de obicei  inspirate de mecanismele de deplasare 

existente natură [Holland, 2004], pot fi: rulare, păşire (biped sau multi-ped), sărit, alunecat, 

târât, înot, zburat sau învârtit.. 

Indiferent de tipul de locomoție utilizat Roboții Mobili Industriali (RMI) sunt roboți 

destinați mediilor industriale ce utilizează o platformă mecanică de locomoție și cel puțin un 

braț robotic pentru manipularea pieselor sau obiectelor din mediul înconjurător. Precursorii 

roboților mobili industriali sunt vehiculele ghidate automat (Automated Guided Vehicle, 

AGV în limba engleză). Spre deosebire de AGVuri care sunt capabile de deplasare doar pe 

anumite trasee fixate (de ex. linii magnetice sau șine) [Angeles, 2007], roboții mobili 

idustriali actuali sunt capabili de deplasări controlate în medii de lucru complexe. 

 

2.2.1 ROBOȚI MOBILI ÎN MEDII INDUSTRIALE 
 

Integrarea roboților mobili în medii industriale reprezintă o schimbare a paradigmei de 

utilizare a roboților industriali ficși atât din punct de vedere al organizării liniei de asamblare 

cât și din punctul de vedere al sarcinilor pe care roboții trebuie să fie capabili să le execute. 

Factorul cel mai important în această schimbare este mobilitatea robotului, cea ce 

permite evitarea utilizării benzilor rulante între posturile de execuție/producție din mediul 

industrial. În plus, prin dezvoltarea roboţilor mobili industriali creşte siguranță în ceea ce 

privește securitatea oamenilor în medii industriale. 

Mediile industriale sunt descrise de un set de caracteristici specifice ce prezintă o 

importanță ridicată pentru evaluarea accesibilității robotului mobil precum: suprafața de 

deplasare (netedă și dreaptă), existența unui planşeu continuu favorabil deplasării robotului, 

obstacole fixe (stații sau roboți ficși), obstacole mobile (alți roboți mobili sau oameni), 

stabilitatea limitelor mediului (limitele mediului nu se schimbă în timp) [Alvarez-Sanchez, 

2010]. În aceste condiții se apreciază că o hartă a mediului industrial va permite determinarea 

corectă a limitelor acestuia și a obstacolelor fixe, permițând în acest fel orientarea și navigarea 

eficientă a robotului în mediu [Loevsky, 2010; Abiyev, 2010].  

Prin urmare, de importanță ridicată este planul și organizarea obiectelor fixe în cadrul 

mediului considerat pentru derularea procesului industrial. Modificările acestui plan în timpul 

funcționării implică adaptarea hărții interne a fiecărui robot mobil ce activează în acel mediu 

[Wang, 2010] pentru a se realiza orientarea robotului în funcție de diferite obiecte 

[Amarsinghe, 2009; Pronobis, 2010]. 

În ceea ce privește prezența altor obstacole mobile în mediul industrial, evitarea 

acestora presupune un sistem senzorial activ ce poate detecta și recunoaște obstacole în 

mişcare care nu sunt prezente pe harta internă a mediului [Teimoori, 2009]. În plus,  roboții 

mobili industriali au capacitatea, pe de-o parte, să detecteze pozițiile celorlalți roboți prin 

utilizarea unui plan/hărți comune, cum ar fi cazul arhitecturilor de control distribuit sau multi-

robot [Varghese, 2010; Farinelli, 2010; Lopez, 2011; Elango, 2011; Wang, 2012; Lalish, 

2012] şi, pe de altă parte, să detecteze, recunoască și calculeze traiectoriile obiectelor mobile 

aflate în preajma lor [Min, 2009; Okuda, 2010, An, 2010]. 
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2.2.1.1 SISTEMUL SENZORIAL 
 

Roboții Mobili Industriali sunt capabili să interacționeze cu mediul și alte entități 

(obiecte fixe, operatori umani sau alți roboți) prin intermediului sistemelui senzorial.  

Sistemul senzorial al unui 

robot permite măsurarea valorilor 

unor parametri interni dar şi a unor 

valorilor specifice mediului în care 

se află robotul. Semnalele produse 

de senzorii robotului trebui 

prelucrate pentru a putea fi 

procesate de către sistemul de 

conducere al RMI. 

Senzorii interni au scopul de a 

monitoriza starea internă a 

robotului, ceea ce presupune 

măsurarea pozițiilor, vitezelor, 

accelerațiilor, tensiunilor, curenților, 

temperaturilor și starea 

acumulatorilor. Astfel, se realizează 

menținerea stabilității dinamice a 

robotului dar și evitarea situațiilor 

periculoase pentru robot, precum 

coliziuni. 

Senzorii externi pot fi de tip 

vision sau bazate pe diferite 

principii diverse: pe bază de unde 

acustice de frecvență înalte (Sonar) 

[Choi, 2011], pe bază de radiație 

electromagnetică de tip laser (LIDAR) [Bosse, 2009; Fernandez, 2010 ; Garcia, 2012], pe 

bază de mișcare mecanică (senzor de contact), pe bază de unde sonore de frecvențe audibile 

(microfon sau matrice de microfoane) [Valin, 2005]. Senzorii externi pot fi pasivi sau activi, 

cei activi funcționează pe principiul emiterii de semnale de diferite tipuri (unde sonore, 

luminoase) care traversează mediul iar apoi reflexiile sunt măsurate pentru a estima distanțele 

până la obstacolele care au generat reflexiile. Prin urmare senzorii vision pot fi considerați de 

tip pasiv aceștia măsurând razele luminoase cu ajutorul unui senzor foto-sensibil. Poziționarea 

senzorilor externi pe robotul mobil industrial Powerbot este detaliată în figura (Fig.2.5). Se 

poate observa faptul că robotul este echipat cu un sistem vision sub forma unei camere video 

de tip Pan-Tilt-Zoom (PTZ) produsă de Canon.  

Robotul mobil Powerbot (Fig.2.5a) este echipat cu senzori de tip sonar, LIDAR, 

tampoane de contact și giroscop. Senzorii de tip sonar se folosesc pentru calcularea distanţelor 

prin măsurarea timpului în care sunetele emise şi reflectate de obiecte se întorc la emițătoarele 

poziționate în zonă superioară din fața şi din spatele platformei. Fiecare reţea conține 14 

celule sonar, poziționate în 2 grupuri distincte (față și spate), dispuse la distanţe de 10, 20 și 

respectiv 25 grade (Fig.2.5b) pentru a putea acoperi orice direcție de deplasare sau rotație a 

robotului.  

Fiecare din acești senzori poate determina distanța până la un obstacol dacă acesta se 

află între distanțele 25 centimetri și 6 metri față de robot. Robotul mai este înzestrat cu un 

dispozitiv LIDAR sub forma sistemul laser SICK LMS200 care permite robotului să scaneze 

obiecte la distanțe de până la 50m, cu o precizie unghiulară de aproximativ un grad, pentru un 

 
a 

 
b 

Fig.2.5. Senzorii platformei PowerBot: a – 

poziţionarea pe carcasă; b – poziţionarea celulelor de 

tip sonar  
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câmp de măsurare de 180 de grade. Dezavantajul acestui sistem este reprezentat de faptul că 

măsurătorile se realizează în planul orizontal până la o înălțime de 22 de centimetri față de 

sol.  

Senzorii cu tampoane de contact (bumpere) sunt senzori electromecanici, poziționaţi în 

barele de protecție față şi spate. Acești senzori au rolul de a detecta coliziunea cu un obiect 

prin închiderea și deschiderea unui circuit electric în momentul în care robotul mobil a făcut 

contact cu obiectul respectiv prin intermediul acestor tampoane. Giroscopul este utilizat de a 

determina direcţia absolută de deplasare cu scopul diminuării erorilor de deplasare a roților, a 

erorilor cauzate de o încărcare inegală a roților şi/sau a erorilor cauzate de factorii de frecare 

diferiți ai suprafețelor care se află în contact cu roțile.  

 

2.5  CONCLUZII 

 

În acest capitol au fost prezentate sintetic aspecte privind stadiul actual al interacțiunii 

roboților mobili atât cu omul cât și cu mediul înconjurător împreună cu particularitățile 

robotului mobil PowerBot aflat în dotarea Departamentului de Informatică Virtuală și 

Robotică ce a fost folosit pentru realizarea cercetărilor experimentale din această teză. 

În urma analizei critice a stadiului actual al interacțiunii roboților mobili cercetarea unei 

modalități de interacțiune om-robot prin voce folosind limba Română devine prima prioritate 

în domeniul cercetării interacțiunii roboților întrucât acest aspect nu a fost încă cercetat în 

amănunt.  

Prin urmare cercetarea și dezvoltarea unui sistem ce este capabil să interacționeze cu 

omul prin intermediul limbajului vorbit este obiectivul primar urmărit de această teză. 

Această alegere este justificată de necesitatea dezvoltării unui sistem inteligent ce este capabil 

de interacțiune prin intermediul limbajului vorbit cu un utilizator uman. 

 

3. INTERACŢIUNEA OM-MAŞINĂ/ROBOT PRIN VOCE 
 

3.1 INTRODUCERE 

 

Interacţiunea om-robot prin voce presupune comunicarea bidirecțională om-robot şi 

robot-om folosind limbaje vorbite în scopul conducerii robotului pentru a dezvolta acţiuni în 

mediul de operare (lucru). Studiile privind interacţiunea om-robot bazat pe comunicarea prin 

voce se constituie ca o direcție de cercetarea distinctă recentă în domeniul roboticii bazată pe 

sisteme dezvoltate anterior în cercetarea recunoașterii și sintezei vocale dar și a procesării 

limbajelor naturale. Din punct de vedere istoric, cercetarea în domeniul comunicării om-

mașină prin voce a început în urmă cu 4-5 decenii în centre de cercetare concentrate cu 

precădere pe interacțiunea vorbită în limba Engleză. Cercetările în domeniile recunoașterii și 

sintezei vocale în limba Română au început cu aproximativ acum două decenii.  

Sistemele de interacțiune prin voce necesită adaptarea sistemelor ce utilizează o astfel 

de interfață la particularitățile comunicării umane privind: limba folosită, vocabular, corelarea 

vocabularului cu acțiunile posibile ale robotului, modul de formulare al comenzilor (sintaxa), 

interpretarea comenzilor vocale recunoscute și formularea răspunsului vocal de către robot.  

 

3.2 INTERACȚIUNEA OM-MAȘINĂ PRIN VOCE 

 

Vorbirea ca metodă primară de comunicare a oamenilor constă în capacitatea acestora 

de a emite şi înţelege combinaţii complexe de sunete care formează limbaje specifice 

comunităţilor umane. Ca şi în cazul altor procese naturale (de vedere, de contact etc.) care au 

fost reproduse artificial, prin sisteme software și/sau hardware, în vederea folosirii eficiente în 
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sisteme de calcul ca metode de interacțiune om-mașină. Pentru a reproduce artificial 

capacitatea de comunicare vocală a omului s-au dezvoltat modele fizice şi matematice care să 

permită implementarea sistemelor de comunicare prin voce similare cu cele umane.  

Interacțiunea om-mașină (om-computer) bazată pe comunicarea prin voce este un 

proces complex ce cuprinde trei componente principale: recunoaşterea vocală automată, 

sinteza vocală şi procesarea limbajului natural (Fig.3.1.). Din punct de vedere conceptual 

aceste componente sunt bine definite și ușor de separat funcțional chiar dacă uneori au la baza 

modele matematice și algoritmi similari.  

Spre deosebire de interacțiunea vocală om-om care are aceste componente integrate, 

fără distincții evidente între acestea, în cazul sistemelor de interacţiune om-maşină sunt 

distincte bazate pe modele şi algoritmi cu intrări şi ieşiri bine definite.  

Pentru a realiza practic un sistem capabil de interacțiune om-maşină prin voce este 

necesar combinarea celor trei componente principale evidenţiate în Fig.3.2. Astfel, operatorul 

uman emite o comandă vocală care este interpretată de sistemul de recunoaștere vocală 

automată într-o secvență a celor mai probabile unități fonetice din care se determină  cea mai 

probabilă secvență de cuvinte. În continuare, secvență de cuvinte (comanda text) este 

prelucrată sistemul de procesare automată a limbajului natural pentru a determina o comandă 

(secvenţă de program) acceptată de mașină. În urma primirii și execuției uneia sau mai multor 

comenzi mașina produce un răspuns text care prin intermediul  blocului de sinteză vocală este 

 
Fig.3.1. Componentele  principale ale interacţiunii om-maşină  

 interacţiune om-maşină prin voce   

 

 
Fig.3.2. Schema generală a procesului de interacţiune vocală om-maşină 
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transformat într-un răspuns vocal.  

 

3.2.1 RECUNOAȘTEREA VOCALĂ AUTOMATĂ 
 

3.2.1.2 SISTEME DE RECUNOAŞTERE VOCALĂ AUTOMATĂ  
 

Din punct de vedere al implementării în practică recunoaşterea vocală automată, la 

începuturi s-a dezvoltat, ca urmare a cercetărilor efectuate în cadrul laboratoarelor AT&T Bell 

din SUA, ca o metodă practică de a automatiza centrele telefonice de procesare a comenzilor 

clienţilor [Juang, 2005]. Sistemul Tangora [Jelinek, 1975] de recunoaştere vocală automată 

adaptat pentru un singur operator, dezvoltat în laboratoarele IBM, a fost realizat pentru a 

realiza o maşină de scris pe bază de voce. Acest sistem avea rolul de transcrierii semnalelor 

vocale  în texte tipice de corespondenţă bazat un model gramatical reprezentat de reguli 

sintactice statistice care descriau probabilitatea unei secvențe de cuvinte. 

Primele sisteme de recunoaştere vocală automată au început să apară la jumătatea 

secolului XX, fiind concepute pentru a recunoaşte vocalele sau subseturi de vocale şi 

consoane, cu precădere, în limbile Engleză şi Japoneză, prin distingerea caracteristicilor 

spectrale specifice fiecăreia.  

Idea utilizării scărilor neuniforme pentru alinierea şabloanelor de semnal vocal în timp a 

început să fie acceptată în anii 60’ prin formalizarea metodei de aliniere dinamică a timpului 

[Sakoe, 1978]. Această metodă permite evaluarea unei distanţe numerice pentru determinarea 

similarităţii între două înregistrări vocale prin programarea dinamică aplicată eşantioanelor 

semnalului vocal [Sakoe, 1979]. În aproximativ aceeași perioadă algoritmul Viterbi pentru 

recunoaşterea vocală automată prin  prelucrarea statistică folosind programarea dinamică,  

este adoptat ca o metodă referinţă în algoritmii de recunoaștere vocală pe bază de modele 

Markov cu stare ascunsă, încă utilizată actual [Viterbi, 1967].  

Începând cu anii 70’ apar sisteme de recunoaştere vocală automată prin modele 

statistice de recunoaştere a şabloanelor bazate pe analiza statistică a spectrului adaptat, 

exprimat prin coeficienţi de predicţie liniară (de ex. sistemul  DRAGON [Baker, 1975]).  

În urma dezvoltării acestor sisteme s-au conturat module distincte care stau la baza sistemelor 

de recunoaștere vocală automată moderne (Fig.3.4.) bazate pe două direcţii distincte, prima 

acustico-fonetică, pentru generarea unei secvențe de unități fonetice (modele acustice de 

referinţă) dintr-un semnal vocal și cea de-a doua lingvistică, necesară pentru determinarea 

unei succesiuni de cuvinte (modele lingvistice) din secvențe de unități fonetice. 

 
Fig.3.4.Schema de funcționare a sistemelor de recunoaștere vocală automată bazate pe 

şabloane 
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În anii 80’ recunoașterea vocală automată evoluează de la modelul de recunoaștere 

bazat pe comparație cu șabloane, la modelul statistic bazat pe modele Markov cu stare 

ascunsă împreună cu modele cu mixturi de termeni Gauss [Rabiner, 1986; Rabiner, 1989]. 

În anii 90’ sunt introduse pentru studiul recunoașterii vocale tehnicile inteligenţei 

artificiale, bazate pe rețele neuronale artificiale și implementarea acestora în cadrul sistemelor 

de recunoaștere vocală automată bazate pe modele Markov cu stare ascunsă. Cea mai studiată 

metodă de utilizare a rețelelor neuronale artificiale de tip Perceptron Multi-Strat presupune  

evaluarea probabilităţii de apartenență a unui vector de coeficienți la o clasă fonetică care apoi 

este încorporată în procesul de estimare a probabilităților cu ajutorul modelelor Markov 

[Bourlard, 1993; Renals, 1994; Morgan, 1995a; Morgan, 1995b]. O altă încercare interesantă 

de folosire a modelelor neuronale artificiale pentru recunoaștere vocală automată este cea 

descrisă de Kohonen, care dezvoltă un tip nou de rețea neuronală ce dispune de proprietatea 

de auto-organizare nesupervizată dar și de învățare supervizată [Kohonen, 1988].  

Ulterior modelele de recunoaștere vocală au evoluat prin combinarea modelor 

probabilistice (Markov cu stare ascunsă și mixturi de termeni Gauss) cu cele de tip neuronal 

Perceptron Multi-Strat în scopul obţinerii unor estimări mai bune a probabilităților modelelor 

acustice și fonetice [Hermansky, 2000]. 

 

3.2.2 PROCESAREA AUTOMATĂ A LIMBAJULUI NATURAL 
 

Procesarea automată a limbajului natural, în ultimul timp, este considerată a fi o 

problemă clasică de Inteligență Artificială ce implică înțelegerea unui text recepţionat în 

limbaj natural, de către o mașină dar și capacitatea acesteia de a produce sunete într-un limbaj 

natural. Aceste procese s-au dovedit a fi foarte dificil de realizat întrucât încă nu sunt 

cunoscute toate mecanismele legate de  organizarea cunoştinţelor în creier și nici felul în care 

omul procesează limbajul natural.  

Procesarea automată a limbajului natural, numită și ”lingvistică computațională” 

implică cunoștințe atât de lingvistică cât și despre știința calculatoarelor (modele și algoritmi) 

[Bolshakov, 2004] cu scopul realizării unor programe software capabile să înțeleagă 

(interpreteze) și/sau să genereze succesiuni logice de sunete vocale (text natural).  

Cele mai cunoscute metode standard de procesare a textului natural pentru extragerea de 

informație și cunoștințe există și utilizate pentru procesarea automată a limbajului sunt:d 

Alocarea Latentă Dirichlet [Blei, 2003], Indexarea Semantică Latent Probabilistică [Hofmann, 

1999; Bassiou, 2011] și Alocare Pachinko [Li, 2006; Mimno, 2007]. Aceste metode utilizează 

modele probabilistice complexe pentru a indexa documente în funcție de conținutul lor 

(subiectele predominante) într-o manieră offline. Datorită acestui mod de operare aceste 

metode nu sunt potrivite pentru utilizarea într-un context de interacțiune om-robot.   

Metodele de procesare automată a textelor naturale bazat pe tehnicile rețelelor 

neuronale artificiale realizează procesarea similar creierului uman prin structuri neuronale 

[Majewski, 2008; Borzenko, 2010]. 

În Fig.3.8. se prezintă schema unui sistem de procesare automată a limbajul natural care 

poate fi implementat şi pentru cazul interacțiunii om-robot prin voce. Acest tip de abordare 

poate fi privit şi din punctul de vedere al dialogului om-robot, caz în care robotul este 

programat să proceseze semnale vocale și să genereze un set clar de comenzi respectiv 

răspunsuri vocale [Skubic, 2002; Roy, 2004; Knott, 2008; Wilkes, 2010]. Rolul procesării 

automate a limbajului în aceste cazuri este acela de a realiza o interfață inteligentă între 

operatorul uman și sistemul robotic. Acest tip de aplicație este asemănător cu sistemele de 

interfață cu o bază de date prin limbaj natural [Stanojevic, 2010; Selvaretnam, 2012],  

diferența fiind dată de faptul că în loc de informaţiile din bază de date tipică sunt informaţii 

generate de un robotul mobil care operează într-un mediu real. Pornind de la această analogie 

sistemul de interacţiune vocală om-robot se poate abstractiza ca o bază de cunoştinţe pasive și 

un modul activ de execuție.  
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În afară de utilizarea modelelor semantice pentru procesarea limbajului natural acest tip 

de modele mai sunt utilizate în domeniul roboticii pentru modelarea și interpretarea mediului 

înconjurător în operează robotul [Bouguerra, 2008; Galindo, 2008; Nuchter, 2008; Meger, 

2008]. 

 

3.3 INTERACȚIUNEA OM-ROBOT PRIN VOCE 
 

3.3.2 STRUCTURA GENERALĂ A SISTEMELOR DE 

INTERACȚIUNE VOCALĂ OM-ROBOT MOBIL INDUSTRIAL 
 

Cercetările în domeniul comunicării om-robot prin voce se concretizează prin  

dezvoltarea unor sisteme ce permit interacțiunea om-robot în vederea colaborării cât mai 

naturale între om și robot într-unul sau mai multe scenarii bine definite. Prin urmare, 

potențialul ridicat al dezvoltării acestor sisteme este bazat pe tendinţa actuală de realizare a  

roboților inteligenți capabili să raţioneze bazat pe limbaje naturale. 

Pentru aplicarea sistemelor de recunoaștere vocală, sinteză vocală și de procesare a 

limbajului natural la interacțiunea om-robot în primul rând este necesară utilizarea și 

proiectarea acestora pentru a funcționa împreună într-o structură de comunicare integrată În 

Fig.3.11 se prezintă schema generală a unui sistem de interacţiune prin voce în care se 

evidenţiază modulele de recunoaştere vocală, procesare a limbajului şi sinteză vocală în 

corelaţie cu sistemul de conducere al robotului. Această abordare diferă de abordările 

specifice cercetării în domenii similare prin faptul că subsistemele componente sunt 

dezvoltate și testate independent. 

Realizarea unui sistem de interacțiune om-robot prin voce în limba Română este o 

misiune dificilă ce implică dezvoltarea unor modele, algoritmi, baze de date specifice. Pentru 

ca interacțiunea vocală om-robot să fie cât mai apropiată de interacțiunea umană se impune 

fundamentarea matematică şi algoritmică a unor subsisteme capabile să învețe atât 

recunoașterea limbajului vorbit în limbaj scris cât și procesarea limbajului scris în cod mașină 

ce poate fi executat de robotul mobil [Topoleanu, 2010].  

 
Fig.3.8. Schema generală a unui sistem de procesare automată a limbajul natural 
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Astfel, interacțiunea inteligentă este necesar să fie luată considerare în procesul de 

proiectare pentru generarea de funcții specifice  de învăţare şi raţionare care să ducă la 

comportamente evoluate. Interacțiunea vocală om-robot presupune accesul la funcțiile de bază 

ale robotului prin intermediul comenzilor vocale În plus, funcționalitatea integrată nu 

presupune doar executa comenzile vocale ci și răspunsuri verbale ale robotului în funcție de 

operația executată de robot, de starea acestuia dar și de configurația mediului de lucru. 

 

3.4 CONCLUZII 
 

În acest capitol s-a prezentat în general problema interacțiunii vocale om-maşină 

evidenţiind sub-sistemele de interacțiune vocală ce trebuie implementate pentru a realiza o 

interfață vocală împreună cu particularitățile aplicării acestei interfețe la roboţii mobili 

industriali. 

În urma evaluării analizei soluțiilor posibile pentru realizarea sistemelor de interacțiune 

vocală om-robot s-au determinat următoarele direcţii: 

 Dezvoltarea unui sistem de recunoaștere vocală cu vocabular restrâns în mediul 

MATLAB. Această opțiune permite cercetarea, implementarea și evaluarea mai 

multor structuri de recunoaștere vocală bazat pe metode și arhitecturi de 

recunoaștere inteligente. 

 Dezvoltarea unui sistem de procesare automată a limbajului natural bazat pe o bază 

de cunoștințe semantică reprezintă cea mai bună soluție pentru a realiza trecerea de 

la comenzi vocale în limbaj natural la codul mașină ce poate fi executat de robotul 

mobil dar și pentru a produce limbaj natural în funcție de starea robotului.  

 Utilizarea unui sistem de sinteză vocală în limba Română existent pentru a 

maximiza utilizarea resurselor existente pentru această limba și a evita cercetarea și 

efectuarea unor lucrări ce nu se justifică întrucât, actual, problema sintezei vocale 

este suficient de evoluată.  

 
Fig.3.11. Schema generală a unui sistem de interacţiune om-robot prin voce 
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 Concepţia şi dezvoltarea unui bloc inteligent care se instalează ca un nivel superior 

al sistemului de conducere a robotului şi face legătură între interfaţa vocală şi 

controlerul robotului. 

 

4. MODELE, ALGORITMI ŞI PROGRAME DE 

RECUNOAȘTERE ȘI SINTEZĂ VOCALĂ 

 
4.1 INTRODUCERE 

 

Acest capitol prezintă în detaliu algoritmii şi programele utilizate în recunoașterea și 

sinteza vocală automată bazate pe modelele matematice de învățare. Modele matematice  de 

învățare și algoritmii pentru soluţionarea lor nu depind în mod fundamental de limba pentru 

care se realizează recunoașterea și sinteza vocală, prin urmare acestea au caracter de 

generalitate, şi sunt aplicabile oricărei limbi vorbite care dispune de un fundament lingvistic 

minim ce include fonetica și pronunția specifice.   

Pe baza modelelor prezentate în acest capitol s-au dezvoltat algoritmi de învățare, 

segmentare și recunoaștere din acești algoritmi au fost apoi implementate funcții și module  în 

mediul de dezvoltare MATLAB care alcătuiesc sistemul de recunoaștere vocală RomReco-RV 

dezvoltat în cadrul acestei teze de doctorat.  

 

4.2 MODELE ȘI ALGORITMI PENTRU RECUNOAŞTERE 

VOCALĂ AUTOMATĂ 

 

4.2.2.3.4  ALGORITMUL DE CALCUL AL COEFICIENȚILOR 

SPECTRALI REDUȘI  
 

Pentru recunoaşterea vocală automată se propune un algoritm de extragere a 

caracteristicilor semnalelor vocale, inclusiv în limba Română, bazat pe modelele de calcul a 

coeficienților de cepstru în frecvență mel şi respectiv a coeficienților de predicție perceptiv 

liniară descrise în subcapitolele 4.2.2.3, 4.2.2.4 și 4.2.2.5. Implementarea acestui algoritm se 

face  cu ajutorul librăriei Auditory Toolbox (https://engineering.purdue.edu)  din mediul 

MATLAB.       

În Fig. 4.12 se prezintă schema logică care conţine blocurile de cod MATLAB necesare 

realizării algoritmului de calcul al coeficienților spectrali reduși (coeficienți de cepstru în 

frecvență mel sau coeficienți de predicție liniar perceptivă). Se observă faptul că se calculează 

două seturi de vectori de coeficienți: unul alcătuit din trei vectori ce conțin coeficienții 

propriu-ziși la care se adaugă vectorul coeficienților delta și delta-delta, respectiv un vector 

alcătuit doar din coeficienții spectrali reduși (de mărime 3Q sau 2Q). 

Algoritmul, detaliat la nivel pseudocod conţine etapele de calcul a coeficienților de 

cepstru în frecvență mel sau de coeficienți de predicție liniar perceptivă prin analiza benzii de 

frecvență între 100-6000Hz într-o singură bandă respectiv în trei benzi suprapuse ce acoperă 

gama de frecvențe 100-7000Hz. Datele de intrare în acest algoritm sunt: rata de eșantionare a 

înregistrărilor audio, mărimea   pentru eșantioanea a ferestrei de analiză, factorul de avans a 

ferestrei, numărul de dimensiuni   a vectorilor coeficienților, valorile de calcul pentru 

coeficienții delta și delta-delta, valorile frecvențelor minimă și maximă, timpul de început și 

de sfârșit de citire a datelor, directorul și numele fișierului, metoda și tipul de extragere şi 

modalitatea de extindere. Implementarea la nivel de cod a acestui algoritm este prezentată în 

subprogramul Spr.A.1. Extragere coeficienți spectrali reduşi  din Anexa A.1. 
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În cadrul algoritmului şi subprogramului de calcul a coeficienților se evidenţiază 

modulele de calculul a coeficienților de predicție liniar perceptivă (CPLP) şi a coeficienților 

de spectru în frecvență mel (CCFM). 

Ambele module au fost implementate într-o singura funcție MATLAB pentru a putea 

avea acces la ambele metode de calcul a coeficienților (mono-bandă şi tri-bandă) pentru a 

permite evitarea confuziilor de clasificare ce pot apărea atunci când se folosesc caracteristici 

mono-bandă care înghesuie toată gama de frecvență specifică vocii umane într-un singur 

vector de   coeficienți. Dezavantajul acestei abordări este dat de faptul că necesită de trei ori 

mai multe modele acustice decât abordarea obișnuită și deci implicit un timp mai lung de 

învățare a modelelor. Punctul de inspirație pentru implementarea unui astfel de algoritm este 

[Valente, 2010] care a descris și implementat un sistem asemănător de extragere a 

caracteristicilor acustice ale unui semnal audio.  

Subprogramul dezvoltat se foloseşte pentru a obține caracteristicile semnalului necesare 

pentru antrenarea modelelor acustice supervizate întrucât aceste module permit citirea oricărui 

segment arbitrar din cadrul fișierului audio. În plus, acești algoritmi sunt utilizați atât în partea 

de învățare a modelelor acustice cât și în partea de recunoaștere întrucât procesul de extragere 

al caracteristicilor este același pentru ambele procese. Este important de reținut faptul că 

antrenarea modelelor cu un set de parametrii de extragere implică automat utilizarea acelor 

modele cu același set de parametrii de extragere în faza de recunoaștere vocală. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4.12. Schema logică a  algoritmului  de calcul al coeficienţilor spectrali reduşi pentru 

o singură bandă de frecvenţă 
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4.2.3 MODELE ŞI ALGORITMI DE ÎNVĂȚARE ȘI 

RECUNOAŞTERE VOCALĂ 

 

4.2.3.2 ALGORITMUL DE INVĂȚARE A HĂRȚILOR KOHONEN 
 

Modelele de tip Kohonen sunt alcătuite din trei rețele distincte de mărimi diferite, 

pentru care există trei hărți care primesc vectori de intrare de tip coeficient, coeficienți delta şi 

respectiv coeficienți delta-delta. Prin urmare, acest nivel de învățare de recunoaștere este 

compus din 9 hărți Kohonen. În mod standard s-au utilizat 3 rețele Kohonen de 20x20 de 

neuroni, 3 rețele Kohonen de 30x30 de neuroni și 3 rețele Kohonen de 40x40 de neuroni, 

fiecare set de câte 3 rețele fiind învățate pornind de la același set de vectori de intrare obținuți 

dintr-o înregistrare audio. 

Algoritmul de învățare a hărților Kohonen (Alg.4.2.) utilizează învățarea nesupervizată 

care nu necesită o segmentare anterioară a înregistrărilor audio. Datorită acestei particularități 

acest algoritm realizează crearea unor rețele neuronale noi sau încărcarea unora deja existente, 

urmat de învățarea acestora folosind ca vectori de intrare coeficienții de cepstru în frecvență 

mel sau de predicție liniar perceptivă. Implementarea acestui algoritm în mediul MATLAB se 

face  în procedura Spr.A.2. Învăţare Kohonen care conţine funcțiile de creare/încărcare a 

rețelelor neuronale Spr.A.3. Funcția de creare/încărcare Kohonen) şi de învățare Spr.A.4 

Funcția de învățare Kohonen cu predicție (Anexa A.2). 

Prin urmare algoritmul de învățare a hărților Kohonen presupune parcurgerea succesivă 

a tuturor înregistrărilor; din fiecare înregistrare se calculează coeficienții de intrare (CCFM și 

CPLP) care apoi sunt utilizați pentru învățarea rețelelor. După finalizarea rulării Spr.A.2. 

Alg.4.2. Algoritmul de învățare a rețelelor Kohonen (pseudocod)  

FOR trei mărimi distincte a rețelelor (3) 

  Inițializează mărimea rețelei în neuroni (20,30,40 neuroni/latură) 

  Crează SAU Încarcă Rețele Kohonen pentru coeficienți simpli, delta și    

  delta-delta 

 

  FOR fiecare vorbitor (parcurgere bază de exemple de învățare) 

     FOR fiecare versiune de înregistrări a unui vorbitor (3) 

        FOR fiecare înregistrare din totalul de înregistrări (57) 

            

           Calculează coeficienții spectrali reduși din tot fișierul  

           înregistrat (Cod.9.1.1) 

            

           IF Învățare incremental (adapt) 

              Învață Harta Kohonen cu Matricea Coeficienților în mod              

              incremental cu coeficienții simpli(Q) (Relații 4.46-4.48) 

              Învață Harta Kohonen cu Matricea Coeficienților în mod              

              incremental cu coeficienții delta(Q) (Relații 4.46-4.48) 

              Învață Harta Kohonen cu Matricea Coeficienților în mod              

              incremental cu coeficienții delta-delta(Q)(Relații 4.46-4.48) 

           END IF 

           IF Învățare serie (train) 

              Învață Harta Kohonen cu Matricea Coeficienților in mod serie 

              cu coeficienții simpli(Q) (Relații 4.46-4.48)            

              Învață Harta Kohonen cu Matricea Coeficienților in mod serie 

              cu coeficienții delta(Q) (Relații 4.46-4.48) 

              Învață Harta Kohonen cu Matricea Coeficienților in mod serie 

              cu coeficienții delta-delta(Q) (Relații 4.46-4.48) 

           END IF 

        END FOR 

     END FOR 

  END FOR 

END FOR 
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Învăţare Kohonen se obțin 9 rețele Kohonen ce pot fi apoi utilizate pentru segmentarea 

automată a semnalelor vocale prin urmărirea evoluției activării ieșirilor în funcție de 

coeficienții de intrare obținuți dintr-un semnal dat. În plus, aceste rețele neuronale pot fi 

utilizate pentru a completa vectorii de intrare utilizați de nivelele superioare (modelele 

acustice de tip perceptron multi-strat sau cu mixturi de termeni Gauss).  

Se observa faptul că Alg.4.2 permite crearea şi învăţarea reţelelor Kohonen folosind 

paradigmele de învăţare incrementală şi în serie. Diferenţa între aceste două tipuri de învăţare 

este dată de funcţia Matlab care realizează învățarea rețelei neuronale. Pentru paradigma de 

învățare incrementală se utilizează funcția adapt în timp ce pentru învățarea în serie se 

utilizează funcția train.  

Diferența în funcționare a acestor două metode de învățare a unei rețele neuronale este 

dată de modul în care sunt adaptate conexiunile sinaptice; în modul de învățare incremental 

conexiunile sunt adaptate după procesarea fiecărui vector de coeficienți de intrare (indiferent 

de felul în care sunt predați vectorii funcției, unul câte unul sau ca matrice) în timp ce pentru 

modul de învățare serie conexiunile sunt adaptate după ce au fost procesați toți vectorii de 

intrare ce au fost primiți de funcție. O altă diferență majoră este faptul că funcția adapt 

realizează în același timp cu învățarea conexiunilor si simularea activării rețelei în timp ce 

funcția train doar modifică conexiunile sinaptice prin intermediul unui algoritm de învățare. 

În plus, funcția train permite adaptarea conexiunilor în mai multe „epoci” prin care matricea 

de vectori de intrare este prezentată funcției de antrenare de mai multe ori într-o ordine 

diferită de cea inițială.  

 

4.2.3.3 ALGORITMUL DE SEGMENTARE AUTOMATĂ A 

SEMNALULUI VOCAL CU HĂRȚI KOHONEN 

 

Pe baza RNA de tip Kohonen s-a realizat un algoritm de segmentare automată original 

ce permite segmentarea la nivel fonetic pornind de la un fișier segmentat la nivel de cuvânt. 

Acest algoritm permite estimarea unui număr de segmente fonetice în funcție de semnalul 

vocal și adnotarea asociată şi necesită în mod obligatoriu o diferențiere exactă a porțiunilor ce 

conțin semnal vocal (voce) de cele care nu conțin semnal vocal (liniște).  

Principiul de funcționare al acestui algoritm (Alg.4.3.) se bazează pe urmărirea evoluției 

ieșirilor activate pentru cele 9 rețele Kohonen atunci când se aplică la intrare o matrice de 

vectori de coeficienți obținută dintr-un semnal vocal fără întreruperi. Pentru a realiza acest 

lucru sunt evidențiate porțiunile de semnal ce conțin voce față de cele fără voce prin 

intermediul unei adnotări manuale.  

 

Alg.4.3. Algoritm de segmentare automată a unui semnal vocal continuu  
(Spr.A.5.) 

Inițializare parametrii de segmentare (raze de activare, etc) 

 

Încărcare rețele Kohonen învățate. 

 

FOR fiecare vorbitor (parcurgere fișiere de segmentat) 

  FOR fiecare versiune de înregistrări a unui vorbitor (3) 

    FOR fiecare înregistrare din totalul de înregistrări (57) 

       

      Găsește numărul de porțiuni cu semnal vocal continuu (timpii de  

      început și sfârșit) 

      Găsește notația fonetică a fiecărei porțiuni de semnal vocal continuu 

            

      FOR fiecare porțiune de semnal vocal continuă         

         

        1:Găsește segmentele în semnal  

        (funcție iterativă) (Spr.A.7.) 

          Estimează numărul de segmente cu parametrii dați 
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            Simulează activările celor 9 Rețele Kohonen pentru a  

            Determina segmentele (Spr.A.8. și Spr.A.9.) 

        IF număr segmente găsite < număr de foneme dat 

          IF raze de vecinătate < raze limită  

            GO TO 1 cu raze de vecinătate micșorate 

          ELSE 

            Despărțirea segmentelor 

          END IF 

        ELSE 

          IF număr segmente găsite >= număr de foneme dat 

            Unirea celor mai mici segmente 

          END IF 

          IF număr segmente găsite == număr de foneme dat 

            Condiție de terminare, returnează segmente calculate 

            IF ajustează segmente 

              Algoritm de ajustare a segmentelor obținute 

            END IF 

          END IF 

        END IF 

      END FOR 

      

      (Spr.A.6.) 

      IF scrie fișier  

        Scrie segmentarea obținuta in fișierul de adnotare asociat  

        fișierului audio 

      ELSE 

        Afișează semnalul audio împreuna cu segmentarea obținută 

      END IF 

 

    END FOR 

  END FOR 

END FOR 

 

Acest algoritm potrivește un număr de segmente dat (numărul cunoscut de foneme) cu 

ajutorul rețelelor Kohonen pentru un segment de semnal vocal continuu (fără pauze sau 

întreruperi). În cazul în care numărul de segmente găsit este mai mic decât numărul de 

foneme căutate se apelează iterativ funcția cu valori ale razelor de vecinătate micșorate cu 

unu. Dacă se ajunge la limita razelor de vecinătate se despart segmentele cele mai mari până 

când se obține un număr de segmente egal cu numărul de foneme căutat. În cazul în care 

numărul de segmente este mai mare decât numărul de foneme se unesc segmentele cele mai 

mici până când se obține un număr de segmente egal cu cel de foneme. Odată ce s-a obținut 

numărul de segmente căutate acestea sunt scrise într-un fișier text sub forma timp de început 

fonem, timp de sfârșit fonem, fonem. În acest fel se obțin fișierele de adnotare fonetică în 

mod automat, pe baza acestor fișiere de adnotare se pot apoi învăța modelele acustice de 

recunoaștere.  

Implementarea acestui algoritm este descrisă în Anexa A.3 prin următoarele funcţii: 

Spr.A.5. Procedura de segmentare automată a semnalului vocal cu rețele Kohonen, Spr.A.6. 

Funcția de scriere/afișare a segmentelor, Spr.A.7. Funcția de segmentare automată, Spr.A.8. 

Funcția de calcul a segmentelor, Spr.A.9. Funcția de segmentare şi cu simularea activărilor 

Kohonen. Rezultatele obţinute, fonemele găsite în adnotarea la nivel de cuvânt, sunt salvate 

într-un format, denumit automat, cu un câte un fonem pe linie. Linia unui fonem pentru 

identificare conţine:  timpul de început, timpul de sfârșit şi numele fonemului.  

În Listă.A.16. Formatul de scriere a segmentării automate la nivel de fonem, din Anexa 

A.6 se prezintă un exemplu de fișier de segmentare complet. În Fig.4.19 este prezentat un 

exemplu de afișare grafică a segmentării produse cu subprogramul asociat pornind de la, 

înregistrarea  succesiunii de cuvinte, ”mergi_înaintează_întoarce-te_rotește-te” şi transcrierea 

fonetică; fişierul ataşat segmentării are structura,  ”sil-m-e-r-pau-dz-ij-sil-a@-n-a-i-n-t-e@-a-
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z-@-sil-a@-n-pau-t-o@-a-r-ch-e-pau-t-e-sil-r-o-pau-t-e-sh-pau-t-e”. În această afișare se 

evidenţiază liniile de culoare roșu care delimitează porțiunile de semnal vocal continuu de 

porțiunile fără semnal vocal, iar liniile verzi delimitează fonemele. 

 

Subprogramul de segmentare automată poate citi segmentarea la nivel de cuvânt în două 

formate: formatul manual care conține cuvintele din înregistrare, transcrierea fonetică a 

acestora și  timpii de început și sfârșit a porțiunilor fără semnal, conform Listă.A.16. 

Formatul manual de scriere a segmentării (Anexa A.6), şi  formatul de exportare a 

segmentării manuale realizat cu ajutorul aplicației Praat (segmentarea este realizată de un 

utilizator folosind interfața grafică), conform Listă.A.17. Formatul de segmentare Praat 

(Anexa A.6). 

 

4.2.3.7 ALGORITMUL DE INVĂȚARE A MODELELOR 

ACUSTIC-FONETICE ȘI A MODELELOR MARKOV CU 

STARE ASCUNSĂ 

 

În continuare, se descrie algoritmul de învățare a modelelor acustic-fonetice de 

recunoaștere. Acest algoritm se împarte în trei părți distincte, partea de citire a segmentării 

fonetice pentru toată baza de învățare, partea de învățare a modelelor cu mixturi de termen 

Gauss și partea de învățare a modelelor cu rețele neuronale de tip perceptron multi-strat. În 

prima parte se citesc și se extrag coeficienții acustici (CCFM sau CPLP) conform segmentării 

manuale sau automate și se ordonează pe clase n-fonetice. Odată ce această etapă a fost 

parcursă se utilizează clasele de exemplele de vectori coeficienți pentru antrenarea modelelor 

acustic-fonetice cu termeni Gauss respectiv modelelor acustic-fonetice neuronale.  

Întrucât ambele tipuri de metode necesită învățare supervizată acestea nu pot fi învățate 

folosind fișiere ce nu sunt adnotate la nivel fonetic. Această adnotare permite organizarea 

vectorilor de coeficienți în clase de n-foneme. Este important de reținut faptul că atât 

algoritmul cât și implementarea acestuia permite crearea și învățarea de modele de 

recunoaștere de tip n-foneme.  

 

Alg.4.4. Algoritm de învățare a modelelor acustic-fonetice (pseudocod) 
Inițializare parametrii de segmentare (rată eșantionare, N, raport de 

avans, tip de calcul al coeficienților, metoda de extragere, număr de 

 
Fig.4.19. Vizualizarea segmentării produsă cu subprogramul asociat  algoritmului de 

segmentare automată cu rețele Kohonen  
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foneme în model,etc)  

 

% Cod.9.1.11. 

FOR fiecare vorbitor  

  FOR fiecare versiune de înregistrări a unui vorbitor (3) 

    FOR fiecare înregistrare din totalul de înregistrări (57) 

       

      Citește segmentarea fonemelor din fișierul de adnotare (auto/manual) 

      FOR fiecare n-segment (n-fonem) 

        Calculează coeficienții (CCFM/CPLP)secvenței de n-segmente 

          Calculează coeficienți de detecție a semnalului vocal (Cod.9.1.1) 

          Calculează coeficienți simpli, delta, delta-delta, compleți  

          (Cod.9.1.1) 

          Simulează activările ieșirilor celor 9 rețele Kohonen         

        Adaugă coeficienți la datele globale 

      END FOR 

    END FOR 

  END FOR 

END FOR % Cod.9.1.11. 

%obținut date globale pentru toate clasele de exemple ce există în baza de 

%învățare 

 

% Cod.9.1.12. 

FOR fiecare clasă de exemple din datele globale 

  Adaptează parametri modelului MTG pentru coeficienții simpli  

  (Q)(CCFM/CPLP) (Relație: 4.94) 

  Adaptează parametri modelului MTG pentru coeficienții  

  compleți(3Q)(CCFM/CPLP) (Relație: 4.94) 

  Adaptează parametri modelului MTG pentru coeficienții simpli, delta,     

  delta-delta (agregați, 3Q) (CCFM/CPLP) (Relație: 4.94) 

  Adaptează parametri modelului MTG pentru activările ieșirilor rețelelor 

  Kohonen (CCFM/CPLP) (Relație: 4.94) 

END FOR % Cod.9.1.12. 

%obținut modele cu Mixturi de Termeni Gauss pe baza datelor globale 

 

% Cod.9.1.13. 

FOR fiecare clasă de exemple din datele globale 

  Învață rețea neuronală PMS cu coeficienții de detecție a semnalului vocal 

  (Relații: 4.52 și 4.54-4.61/4.62/4.63-4.65) 

  Învață rețea neuronală PMS cu coeficienții simpli (Q)(CCFM/CPLP) 

  (Relații: 4.52 și 4.54-4.61/4.62/4.63-4.65) 

  Învață rețea neuronală PMS cu coeficienții compleți (3Q)(CCFM/CPLP) 

  (Relații: 4.52 și 4.54-4.61/4.62/4.63-4.65) 

  Învață rețea neuronală PMS cu coeficienții simpli, delta, delta-delta  

  (agregați 3Q) (CCFM/CPLP) (Relații: 4.52 și 4.54-4.61/4.62/4.63-4.65) 

  Învață rețea neuronală PMS cu activările ieșirilor rețelelor 

  Kohonen (CCFM/CPLP) (Relații: 4.52 și 4.54-4.61/4.62/4.63-4.65) 

END FOR % Cod.9.1.13. 

%obținut modele Perceptron Multi-Strat pe baza datelor globale  

Implementarea în mediul MATLAB  a acestui algoritm (Alg.4.4.) este realizată cu  

Spr.A.10. Procedura de învățare a modelelor acustic-fonetice care apelează trei funcții ce 

permit calculul și ordonarea coeficienților pentru fiecare clasă de exemple existente 

(Spr.A.11. Funcția de calcul a coeficienților acustici în clase n-fonetice.), crearea, învățarea și 

salvarea modelelor acustic-fonetice cu mixturi de termen Gauss (Spr.A.12. Funcția de creare, 

învățare a modelelor acustic-fonetice cu mixturi de termeni Gauss), şi crearea, învățarea și 

salvarea modelelor acustic-fonetice cu rețele neuronale artificiale de tip perceptroni multi-

strat (Spr.A.13. Funcția de creare și învățare a modelelor acustic-fonetice cu rețele neuronale 

de tip perceptron multi-strat). Toate aceste subprograme se găsesc în Anexa A.4. 

Modelele acustic-fonetice cu mixturi de termeni Gauss se obțin prin apelarea funcției 

gmdistribution.fit aceasta realizând și adaptarea parametrilor funcției probabilistice 
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cu mixtura de termeni Gauss pentru a se potrivi cât mai bine datelor din clasa fonetică. În 

funcție de parametrii cu care se apelează funcția potrivirea cu datele exemplu se realizează 

într-un număr fix de iterații acest proces putând fi replicat de un număr de ori pornind de la 

setul de exemple rearanjat aleatoriu, în final modelul MTG care aproximează cel mai fidel 

probabilitatea de apartenență la clasa de exemple este returnat de această funcție.  

 

Alg.4.5. Algoritmul de învățare a modelelor Markov cu stare ascunsă (pseudocod) 
FOR fiecare cuvânt din vocabular 

  FOR fiecare vorbitor 

    FOR fiecare versiune de înregistrare 

      Extrage secvența de simboluri obținută cu modelele acustic fonetice 

      (o secvență pentru fiecare model) 

      Generează secvența de stări conform segmentării fonetice  

      Memorează (adaugă) ambele secvențe la datele modelului  

    END FOR 

  END FOR 

END FOR 

 

FOR toate cuvintele 

  Învață parametrii Modelului Markov cu stare ascunsă pe baza secvențelor    

   (Relații 4.71-4.79, 4.80-4.83) 

END FOR 

 

După ce se execută întregul algoritm se obţin cele două tipuri de modele acustic-

fonetice pe baza cărora se pot antrena modelele Markov prin intermediul funcției 

hmmestimate(seq,states; modelele sunt necesare pentru generarea secvenței de 

simboluri (estimarea probabilității de emisie a simbolurilor fonetice) a unui cuvânt în timp ce 

secvența de stări se obține din segmentarea fonetică. Prin urmare, algoritmul de învățare a 

modelelor Markov (Alg.4.5.) necesită un set de exemple adnotate la nivel de cuvânt, pentru a 

identifica fiecare cuvânt, dar și la nivel fonetic, pentru a putea genera secvența de stări 

(foneme) echivalentă cuvântului respectiv. Modelele Markov cu stare ascunsă sunt 

caracterizate în mediul MATLAB prin intermediul a două matrice de probabilități cea a 

probabilităților de tranziție între stări respectiv cea a probabilităților de emisie a simbolurilor. 

Pe baza acestor două matrice folosind funcția hmmdecode(seq,TRANS,EMIS se pot 

estima probabilitățile de existență în fiecare stare a modelului pentru o secvență de simboluri. 

În acest fel se pot recunoaște cuvinte dintr-o înregistrare audio. 

În contextul acestui algoritm modelul Markov poate modela un cuvânt întreg sau o 

secvență de n-foneme.  

 

4.2.3.8 ALGORITMUL DE RECUNOAȘTERE VOCALĂ 

AUTOMATĂ 

 

Algoritmul de recunoaștere vocală (Alg.4.6.) este alcătuit din două părți distincte, cea 

de calcul a secvenței de simboluri fonetice (Spr.9.1.14. Funcția de recunoaștere vocală cu 

modele acustic-fonetice pentru estimarea simbolurilor fonetice emise) respectiv cea de 

potrivire a secvenței de simboluri la modelele Markov cu stare ascunsă pentru determinarea 

cuvintelor ce se află în înregistrarea evaluată. Prin intermediul acestor două componente se 

determină cea mai probabilă secvență de cuvinte ce a fost rostită într-o înregistrare.  

 

Alg.4.6. Algoritm de recunoaștere vocală   
Încarcă modelele corecte pentru argumentele primite(tip și metodă de 

extragere a coeficienților, număr de n-foneme) 

 

Calculează coeficienții acustici pentru fișierul audio (Cod9.1.1.) 
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FOR numărul total de vectori de coeficienți 

  Determină secvența de simboluri voce/fără voce  

  Determină secvențele de simboluri produse de modelele MTG 

  (Relație 4.95.) 

  Determină secvențele de simboluri produse de modelele PMS 

  (Relație 4.50,4.51,4.53) 

END FOR 

%obținut toate secvențele de simboluri pe baza modelelor acustic-fonetice 

 

FOR numărul total de modele Markov (cuvinte/tri-foneme) 

  Estimează probabilitatea de a fi în fiecare stare a modelului Markov 

  (Relație 4.66-4.70, 4.84-4.92) 

END FOR 

Determină cea mai probabilă secvență de cuvinte pe baza probabilităților 

fiecărui model 

 

În prima parte se determină simbolul fonetic câștigător pentru fiecare vector de 

coeficienți, calculat din fișierul audio înregistrat, în funcție de care model generează cea mai 

mare probabilitate pentru acel vector de intrare; în acest fel se obține câte o secvență de 

simboluri pentru fiecare tip de model de recunoaștere MTG (cu coeficienți simpli, compleți, 

compuși și Kohonen) și PMS (cu coeficienți compleți, compuși). Aceste două secvenţe sunt 

apoi utilizate pentru a determina modelele Markov cel mai probabile în funcție de 

probabilitățile de trecere prin fiecare stare a fiecărui model. Pentru a realiza acest lucru se 

estimează probabilitatea trecerii prin stările fiecărui model având dată secvența de simboluri 

obținută înainte. În mod evident există două tipuri de modele Markov ce au fost antrenate cu 

secvențe de simboluri produse de modelele fonetice de tip MTG sau PMS, existând de 

asemenea și un set de modele Markov ce a fost antrenat cu secvențe agregate (ce conțin 

secvențe de la ambele modele acustic-fonetice). 

O dată determinată secvenţa de cuvinte cea mai probabilă cu ajutorul modelelor Markov 

se trimite pe reţea prin protocol UDP secvenţa de cuvinte recunoscute la aplicaţia de 

procesare semantică automată a limbajului RomReco-PS. 

Utilizarea algoritmului de recunoaștere vocală automată se realizează prin intermediul 

unei interfețe grafice (Fig.4.27. care permite înregistrarea unui semnal vocal, de la un canal de 

înregistrare selectat apriori din lista de dispozitive de înregistrare audio, prin intermediul 

 
Fig.4.27. Interfața grafică cu utilizatorul a sistemului RomReco-RV 
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butonului ”Rec”. Butonul se apasă o dată pentru începerea înregistrării și încă o dată pentru 

oprirea înregistrării moment în care interfața afișează semnalul înregistrat și cei Q(12) 

coeficienți acustici (CCFM/CPLP) calculați din acest semnal. După înregistrarea unui semnal 

vocal interfața grafica permite apelarea succesivă a celor două funcții de recunoaștere prin 

intermediul butonului ”Review”.  

Când procesul de recunoaștere este finalizat aplicația afișează secvența de cuvinte găsită 

și o trimite către aplicația de procesare semantică a limbajului. Această interfață de 

înregistrare a fost folosită pentru înregistrarea bazei de învățare și pentru antrenarea modelelor 

de recunoaștere vocală întrucât aplicația permite înregistrarea consecutivă a unui număr de 

înregistrări și numirea automată a acestora în funcție de numărul înregistrării (indice de 

înregistrare) și numele dorit care precede acestui număr.  

 

5. SISTEM DE INTERACŢIUNE VOCALĂ CU 

INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ PENTRU ROBOȚI 

MOBILI INDUSTRIALI 
 

5.1 INTRODUCERE 

 

În acest capitol este descris Sistemul inteligent de Interacțiune Om-Robot prin Voce 

(SIORV) proiectat pentru interacțiunea om-robot prin intermediul limbii Române. Acest 

sistem este alcătuit din patru sub-sisteme: sub-sistemul de recunoaștere vocală RomReco-RV, 

sub-sistemul semantic de procesare a limbajului RomReco-PS, sistemul de sinteză vocală e-

Speak și aplicația de control a robotului mobil RobServ (Fig.5.1).  

Dintre cele patru sub-sisteme doar cel de sinteză vocală este realizat cu un sistem 

existent. Celelalte trei sub-sisteme au fost dezvoltate în cadrul acestei teze de doctorat și 

reprezintă baza cercetărilor ce a condus la realizarea acestui sistemului. 

 
Fig.5.1. Schema generală a sistemului de interacțiune vocală SIORV 
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Sub-sistemul de recunoaștere vocală automată RomReco-RV reprezintă o implementare 

originală inovativă care conţine un al treilea strat de învățare mașină capabil de învățare 

nesupervizată și segmentare automată, un element complet nou în acest domeniu. Arhitectura 

și algoritmii de învățare și recunoaștere se constitue ca o evoluție a sistemelor actuale.  

Integrarea învăţării nesupervizate în cadrul modelelor de recunoaștere ale sub-

sistemului RomReco-RV prin capacitatea de auto-învățare reprezintă o inovație, fiind o 

contribuţie proprie privind îmbunătăţirea sistemeleor actuale. Includerea unui nivel capabil de 

auto-învățare în cadrul arhitecturii de recunoaștere este un pas înainte în ceea ce privește 

modelarea numerică a recunoașterii vocale umane.  

 

5.2 SISTEMUL DE RECUNOAŞTERE VOCALĂ 

AUTOMATĂ, ROMRECO-RV 

 

Sistemul de recunoaștere vocală automată RomReco-RV a fost proiectat pentru a  realiza 

funcția de recunoaștere vocală prin intermediul procesării și modelării unui semnal vocal 

înregistrat de către un utilizator. Scopul acestui  sistem este de a transforma înregistrări audio 

cu conținut vocal în transcriere textuală de cuvinte. 

În continuare, se detaliază procesul realizării bazei de învățare și procesul de învățare a 

modelelor de recunoaștere; aceste două procese stau la baza implementării sistemului 

RomReco-RV. 

 

5.2.2 PROIECTAREA ȘI REALIZAREA BAZEI DE ÎNREGISTRĂRI 

VOCALE 

 

Pentru a putea implementa un sistem de recunoaștere funcțional din punct de vedere 

practic este necesară definirea unui vocabular pe baza căruia să fie posibilă formularea 

comenzilor vocale pentru robotul mobil. Pornind de la acest vocabular se pot apoi formula 

reguli gramaticale ce determină validitatea frazelor compuse cu cuvintele din vocabular. 

Alegerea vocabularului determină în mod direct mărimea bazei de înregistrări necesară pentru 

antrenarea modelelor de recunoaștere. Un vocabular extins necesită un timp mai lung pentru 

antrenarea modelelor de învățare. 

Cuvintele din vocabular (Tabel.5.1.) au fost alese pentru a acoperi funcționalitatea 

implementată pe robotul mobil, din acest punct de vedere cuvintele din clasa de acțiune sunt 

corelate direct cu funcțiile de acțiune sau operare a robotului mobil. 

 

5.2.2.1 SELECTAREA VOCABULARULUI 

 

Pentru selectarea vocabularului s-a ales un set de cuvinte suficient pentru formularea 

comenzilor vocale care să acopere funcțiile de execuție implementate pe robotul mobil 

(Tab.5.4). În urma analizei scenelor experimentale pentru demonstrarea funcționalității 

sitemului propus s-au ales  90 de cuvinte care sunt structurate ca vocabular de interacţiune  

(Tab.5.1). 

După cum se poate observa cuvintele sunt împărțite în clase care descriu 

funcționalitatea cuvântului în cadrul sistemului de interacțiune. Aceste clase reprezintă primul 

nivel al etichetelor semantice, cel pe baza căruia se evaluează o propoziție în funcție de 

șabloanele (exemplele) care determină validitatea unei comenzi primite sub formă de 

succesiune de cuvinte. În plus, pe baza acestui vocabular se va realiza graful vocabularului 

care descrie relațiile de adiacență între cuvintele care descriu comenzi posibile ce pot fi 

transformate în apeluri de funcții robot.  

Pe baza acestui vocabular s-a alcătuit o listă de înregistrări care se constitue ca bază de 

învățare pentru antrenarea modelelor sistemului de recunoaștere vocale (Tab.5.2). În cadrul 
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acestui tabel caracterul ”_” reprezintă prezența unui spațiu obligatoriu între cuvintele rostite 

de utilizator.  

Această listă a fost înregistrată și segmentată manual la nivel de cuvânt și fonem pentru 

un singur utilizator, autorul acestei teze, setul de înregistrări obținut fiind apoi utilizat ca baza 

de  învățare a modelelor de recunoaștere ale sistemului de recunoaștere vocală. Această 

decizie a fost luată pentru a scurta timpul necesar realizării înregistrărilor, dar mai ales, cel 

necesar realizării segmentării manuale și pentru a reduce numărul de fișiere audio de 

segmentat manual. Pentru fiecare intrare din listă s-au înregistrat trei versiuni ale enunțului 

respectiv pentru a obține 171 de fișiere adnotate manual și automat pe baza cărora au fost 

antrenate modelele de recunoaștere.  

Setul complet de învățare, înregistrat de un singur utilizator, are fiecare intrare 

înregistrată în trei versiuni diferite pentru a mări în mod artificial numărul de apariții ale 

fiecărui cuvânt sau unitate fonetică (mai precis, secvențe de n-foneme). 

Datorită faptului că setul de înregistrare este alcătuit prin înregistrarea unui singur 

utilizator, și deci o singură voce, modelele vor avea acuratețea optimă pentru utilizatorul 

respectiv. Este vorba despre un sistem de recunoaștere automată dependent de utilizator 

întrucât modelele de învățare sunt învățate pentru acest utilizator.  

 

Tabel 5.1. Cuvintele vocabularului de interacțiune  

Cuvinte: Acțiune 

Mergi Înaintează Întoarce-te Rotește-te 

Pornește Oprește Așteaptă Continuă 

Activează  Dezactivează Închide Ieșire 

Confirmă  Anulează Execută Repetă 

Memorează (Șterge) (Elimină) Înregistrează 

Învață (Verifică) Scanează Monitorizează 
Cuvinte: Nume 

Robot  

Cuvinte: Subiecte 

Comandă Comenzi 

Locație Locația 

Obiectiv Obiectivul 

Aplicația  

Primitivă Primitiva 

Secvență Secvența 

Cuvinte: Numerale 

Unu Doi Trei Patru Cinci Șase Șapte  Opt Nouă Zece 

Unsprezece Doisprezece Treisprezece Paisprezece Cincisprezece 

Șaisprezece Șaptesprezece Optsprezece Nouăsprezece  

Două Zeci O sută O mie  

Cuvinte: Conjuncții 

La Și Sau Spre 

Cuvinte: Direcții 

Înainte Înapoi Dreapta Stânga 

Cuvinte: Măsuri 

Metri Grade Minute Secunde 

Cuvinte: Modificatori 

Prima Ultima Următor Anterior 

Da Nu Afirmativ Negativ 

Următoare Următoarea Următoarele Anterioară 

Cuvinte: Moduri de Operare 

Mod Modul Direct Coadă 

Recunoaștere Sinteză  Vocală   
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Pentru a obține un sistem de recunoaștere independent de utilizator baza de înregistrări 

pentru învățarea modelelor trebuie să cuprindă cel puțin 10-20 de utilizatori aleși în așa fel 

încât vocile acestora să reprezinte un eșantion larg al tipurilor de voci ce pot exista. Această 

Tab. 5.2. Enunțurile pentru înregistrarea setului de învățare a utilizator robotului mobil 

industrial 
58. Mergi_înaintează_întoarce-te_rotește-te 
59. Pornește_oprește_așteaptă_continuă 
60. Activează_dezactivează_așteaptă_continuă 
61. Confirmă_anulează_execută_repetă 
62. Memorează_șterge_elimină_înregistrează 
63. Învață_verifică_scanează_monitorizează 
64. Robot_comandă_comenzi_locație 
65. Locația_obiectiv_obiectivul_aplicația 
66. Unu_doi_trei_patru 
67. Cinci_șase_șapte_opt 
68. Nouă_zece_unsprezece_doisprezece 
69. Treisprezece_paisprezece_cincisprezece_șaisprezece 
70. Șaptesprezece_optsprezece_nouăsprezece_două 
71. Zeci_o sută_o mie 
72. La_și_sau_spre 
73. Înainte_înapoi_dreapta_stânga 
74. Metri_grade_minute_secunde 
75. Prima_ultima_următor_anterior 
76. Da_nu_afirmativ_negativ 
77. Următoare_următoarea_următoarele_anterioară 
78. Primitivă_primitiva_ secvență_secvența 
79. Mod_modul_direct_coadă 
80. Recunoaștere_vocală_ sinteză_răspuns 
81. Răspuns afirmativ_Răspuns negativ 

_  _  _  _  _  _ 
82. Confirm da_Confirm nu 
83. Robot mergi înainte_Robot mergi înapoi 
84. Mergi înainte doi metri_Mergi înapoi trei metri 
85. Mergi la stânga_Mergi la dreapta 
86. Mergi înainte şi roteşte-te la stânga 
87. Înaintează doi metri şi întoarce-te la dreapta 
88. Mergi înainte și întoarce-te 
89. Robot înaintează patru metri_Robot întoarce-te cinci metri 
90. Întoarce-te la stânga treizeci de grade_Întoarce-te la dreapta nouăzeci de grade 
91. Robot rotește-te la stânga_Robot rotește-te la dreapta 
92. Rotește-te la stânga patruzeci de grade_Rotește-te la dreapta șaizeci de grade 
93. Execută ultima comandă_Repetă ultima comandă 
94. Execută ultima secvență_Repetă ultima secvență 
95. Învață secvența următoare_Învață următoarea secvență 
96. Memorează secvența următoare_Memorează următoarea secvență 
97. Memorează obiectivul unu_Memorează locația unu 
98. Înregistrează următoarele patru minute 
99. Activează modul direct_Activează modul coadă 
100. Dezactivează modul direct_ Dezactivează modul coadă 
101. Pornește modul direct_Pornește modul coadă 
102. Oprește modul direct_Oprește modul coadă 
103. Pornește recunoașterea vocală_Pornește sinteza vocală 
104. Oprește ultima comandă_Oprește ultima secvență 
105. Așteaptă două minute_Continuă ultima comandă 
106. Aşteaptă cinci minute şi continuă 
107. Închide aplicația_Ieșire aplicație 
108. Confirmă ultima comandă_Confirmă ultima secvență 
109. Anulează ultima comandă_Anulează ultima secvență 
110. Scanează locația doi_Monitorizează obiectivul trei 
111. Douăzeci și unu_treizeci și doi_patruzeci și trei_cincizeci și patru 
112. Douăzeci_Treizeci_Patruzeci_Șaizeci_Șaptezeci_Optzeci_Nouăzeci 
113. Șaizeci și cinci_Șaptezeci și șase_Optzeci și șapte_Nouăzeci și opt 
114. O sută nouă_Două sute douăzeci și șase_Trei sute patruzeci și trei 
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abordare necesită o bază de învățare mult mai mare și prin urmare timpi de învățare a 

modelelor mult mai mari decât în cazul folosirii înregistrărilor de la un singur utilizator. Acest 

procedeu asigură capacitatea sistemului de a recunoaşte utilizatori indiferent de dialectul 

vorbit.  Astfel, au fost înregistrate cele 57 de enunțuri din listă pentru încă 7 utilizatori 

voluntari pentru a servi ca bază de învățare pentru modelele de învățare nesupervizată de tip 

rețea Kohonen. Și în acest caz existând trei versiuni pentru fiecare intrare din lista de 

înregistrări.  

Aceste înregistrări sunt segmentate doar la nivel de cuvânt pentru a permite testarea și 

evaluarea algoritmului de segmentare automată a semnalului vocal cu rețele Kohonen.  

 

5.2.2.2  ADNOTAREA FIŞIERELOR AUDIO 

 

Adnotarea fișierelor audio înregistrate se realizează pentru a separa cuvintele distincte 

dintr-o înregistrare şi pentru a segmenta cuvintele distincte într-o secvență de foneme. 

Adnotarea înregistrărilor bazei de învățare este necesară pentru învăţarea modelelor de 

recunoaștere în mod supervizat; această adnotare determină gruparea vectorilor de coeficienți 

în clase fonetice.  

Datorită faptului că adnotarea determină setul de învățare pentru fiecare clasă fonetică 

acuratețea segmentării fonemelor în fiecare înregistrare determină în mod direct acuratețea 

recunoașterii cuvintelor și frazelor din înregistrările  bazei de testare; din acest motiv setul de 

învățare de 171 fișiere a fost adnotat fonetic manual în totalitate pentru a permite o învățare a 

modelelor de recunoaștere cu exemple de învățare cât mai bune pentru fiecare clasă fonetică. 

Acest set de învățare a fost segmentat automat cu algoritmul pe bază de hărți Kohonen, pentru 

a permite învățarea modelelor de recunoaștere pe baza acestui tip de segmentare.  

Transcrierea fonetică a cuvintelor din vocabular se face conform unui set de reguli 

fonetice care definesc cele 35 de foneme distincte ale limbii Române la care se adaugă două 

foneme care să simbolizeze pauza între foneme și liniștea. Exemple de astfel de segmentări la 

nivel de fonem se găsesc în Anexa A.6. 

 

5.3 SISTEMUL SEMANTIC DE INTERPRETARE 

AUTOMATĂ A LIMBAJULUI, ROMRECO-PS 

 

Sistemul semantic de interpretare a limbajului RomReco-PS este o contribuție originală 

a acestei teze, acesta fiind proiectat și implementat pentru a fi integrat în SIORV. Rolul 

acestui sub-sistem este de a lega textul generat de sistemul de recunoaștere vocală RomReco-

RV de funcțiile executabile ale robotul mobil accesibile prin intermediul aplicației de control 

RobServ.  

Pentru sisteme de interacțiune vocală ce au rol de interfață pentru un sistem cu un set de 

funcționalități bine definit sistemul semantic de interpretare al comenzilor are rolul de a lega 

un set finit de comenzi vocale ce pot fi alcătuite cu un vocabular dat și de a le reduce la un set  

de acțiuni ce reprezintă funcționalitatea existentă a sistemului ce utilizează interfața vocală 

[Topoleanu, 2012]. Sistemul semantic de interpretare folosește același vocabular de cuvinte 

ca cel utilizat de aplicația de recunoaștere vocală. 

 

5.3.1 IMPLEMENTAREA SISTEMULUI ROMRECO-PS 
 

Implementarea acestui sistem a fost realizată în limbajul Java folosind sistemul de 

gestionare a bazelor de date Neo4j (dezvoltat tot în limbajul Java) și limbajul de interogare a 

bazei de date CYPHER. Acest limbaj de interogare este un limbaj specific bazelor de date de 

tip graf cu care operează Neo4j și este necesar pentru determinarea legăturilor între fiecare 

nod al bazei de date. 
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Pentru a implementa sistemul de procesare a limbajului natural sunt necesare 

parcurgerea a două etape, prima reprezintă proiectarea și realizarea grafului de cuvinte 

reprezentat de baza de date în sistemul Neo4j respectiv a doua presupune implementarea 

algoritmul de procesare a unui șir primit de la aplicația RomReco-RV folosind baza de date 

de cuvinte și șabloanele de validare cu etichete semantice. 

Proiectarea grafului se realizează automat prin generarea unei liste de noduri scrisă în 

format Excel (Fig.5.18.). Lista completă a nodurilor din graful vocabular fiind enumerată în 

Listă.A.15 (Anexa A.5.); aceasta conţine cele 90 de cuvinte împreună cu numărul unic de 

identificare şi cele două etichete semantice necesare pentru filtrarea şabloanelor respectiv 

determinarea funcţiei ce trebuie trimisă prin reţea către aplicaţia de control a robotului mobil. 

Această listă se încarcă în aplicația Gephi (Fig.5.19.) care generează un grafic ce conține 

nodurile din listă împreună cu proprietățile acestora pe baza fișierului Excel.  

După generarea grafului trebuie realizate conexiunile nodurilor, ca  relații de adiacență 

ce pot avea loc între cuvintele din vocabular. Conexiunile între noduri sunt direcționate, şi pot 

fi încărcate automat dintr-un fișier Excel sau pot fi realizate manual în aplicația Gephi 

desenând legăturile dorite între noduri. Pentru generarea fișierului Excel se utilizează un script 

MATLAB care procesează un fișier cu exemple de comenzi valide. Acesta generează în 

funcție de vecinătățile fiecărui cuvânt lista de conexiuni pe baza identificatorilor unici ai 

 
Fig.5.19. Utilizarea aplicației Gephi pentru proiectarea grafului-vocabular 

 

node ID label1 label2 

mergi 1 action move 

inainteaza 2 action moveforward 

intoarce-te 3 action movebackwards 

roteste-te 4 action turn 

pornteste 5 action start 

opreste 6 action stop 

asteapta 7 action wait 

continua 8 action continue 

activeaza 9 action activate 

dezactiveaza 10 action deactivate 

 

Fig.5.18. Generarea nodurilor din graful-vocabular 
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fiecărui cuvânt sub forma ID_cuvânt_curent urmat de ID_cuvânt_următor (către dreapta față 

de cel curent). 

În final, se obține un graf vocabular care păstrează legăturile de adiacență specifice între 

cuvintele vocabularului obținute dintr-un set de exemple de comenzi valide.  Graful completat 

poate fi exportat ca o bază de date de sistemul de gestionare de baze de date cu model graf 

Neo4j folosind opțiunea de export din aplicația Gephi. În continuare, această bază de date este 

încărcată și utilizată într-o aplicație Java care realizează algoritmul de procesare semantică 

folosind baza de date de tip graf vocabular. 

 

Alg.5.1. Algoritmul de procesare automată a limbajului cu graf semantic 
Primire text prin UDP de la aplicația RomReco-RV 

Separare și numărarea cuvintelor din text 

 

FOR numărul de cuvinte în textul primit 

  IF cuvânt != cuvinte vocabular 

    Text invalid 

  ENDIF 

END FOR 

 

FOR numărul de cuvinte în textul primit 

  Interogarea Bazei de date pentru verificarea adiacențelor dintre   

  Cuvântul actual și cel următor (există adiacență) 

  IF adiacență != adiacențe vocabular 

    Text invalid 

  END IF 

END FOR 

 

IF text != invalid 

  Obține secvența de etichete semantice de nivel 1 din textul primit 

  FOR toate șabloanele semantice existente 

    IF există șablon corespondent pentru secvența semantică a textului 

      Utilizează șablon pentru determinarea comenzii robotului 

      Trimite comandă la serverul Robotului 

    ELSE 

      Text invalid 

    END IF 

  END FOR 

END IF 

 

În continuare se definesc șabloanele de comenzi vocale valide pe baza funcționalității 

implementate pe robotul mobil împreună cu modalitatea de alcătuire a apelului de funcție 

către aplicația de control a robotului mobil. Fiecare șablon are o funcţie care permite 

alcătuirea apelului funcției către robotului mobil pe baza comenzii primite și a etichetelor 

semantice de nivelul 2. 

Algoritmul de procesare a limbajului natural în pseudo cod (Alg.5.1)  permite validarea 

și transformarea unei comenzi vocale în formă text într-o comandă ce poate fi executată de 

robot sub forma unui apel către o funcție de control a robotului. 

 

5.4 SISTEMUL DE SINTEZĂ VOCALĂ, E-SPEAK 

 

Pentru a realiza sub-sistemul de sinteză vocală, pentru limba Română, s-a ales utilizarea 

unui sistem de sinteză existent, de tip necomercial. Acest sistem este bazat  pe motorul de 

sinteză vocală MBROLA [Dutoit, 1992; Dutoit, 1993a; Dutoit, 1993b]. Pentru a sintetiza o 

voce în limba română acest motor utilizează o bază de date de di-foneme ce constă în 

segmente ce conțin tranziția de la un fonem la alt fonem. Pe baza acestui motor de sinteză și a 

bazei de date s-a realizat o aplicație de sinteză vocală care primește un text pe care îl 
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transformă în voce. Calitatea vocii este aceeași cu vocea Română din cadrul serviciului de 

traduceri Google întrucât ambele utilizează același motor de sinteză și bază de di-foneme. 

Rolul sistemului de sinteză este de a permite robotului mobil să realizeze comunicarea cu 

omul prin intermediul limbajului vorbit.  

Sistemul de sinteză vocală este alcătuit dintr-o aplicație consolă ce sintetizează vocal un 

șir de caractere primit ca argument la apelarea acestei aplicații. Aplicația de sintetizare vocală 

este o implementare a sistemului de sinteză vocală MBROLA ce utilizează baza de difoneme 

pentru limba română. Această aplicație utilizată în cadrul sistemului de interacțiune vocală are 

la bază sistemul de sinteză vocală eSpeak, un sistem de sinteză vocală necomercial disponibil 

gratis împreună cu cod-ul sursă. Utilizarea acestui sistem permite sintetizarea ușoară a 

frazelor în limba Română la un nivel de calitate al vocii suficient pentru a fi înțeles ușor de 

către operatorul uman folosind un set de reguli de pronunție care gestionează concatenarea 

difonemelor din baza de date pentru limba Română. Utilizarea acestui sistem a fost motivată 

de necesitatea concentrării atenției și timpului de dezvoltare sistemelor de recunoaștere vocală 

și interpretare a limbajului automată pentru care nu există soluții existente disponibile. Din 

acest motiv prioritatea realizării unui sistem de sinteză vocală este semnificativ mai mică 

decât necesitatea proiectării și implementării sistemelor de recunoaștere și înțelegere automată 

a limbajului vorbit și a sistemului de control al robotului mobil. 

 

5.5 SISTEMUL DE CONTROL AL ROBOTULUI MOBIL, 

ROBSERV 
 

5.5.1 IMPLEMENTAREA SISTEMULUI, ROBSERV 
 

Acest sistem este instalat pe robot și are rolul de a controla robotul, de a evita coliziuni 

cu obiectele din mediu, și de a executa comenzile primite de la operatorul uman. Acest sistem 

a fost conceput și implementat pentru aplicaţiile di cadrul aceastei teze de doctorat și 

reprezintă o contribuție originală. Clasele de acțiuni definite pe robotul mobil sunt descrise în 

Tab.5.5; aceste clase sunt reprezentate de câte o funcție implementată pe robotul 

Tabel 5.5. Clasele de acțiuni implementate pe robot și parametrii posibili ai acestora 

Clasa Tipul acțiunii Parametrii acțiunii 

C1 Mergi înainte/înapoi <Distanță> 

C2 Mergi, la Locație/Obiectiv 

C3 Întoarce/Rotește Direcție,< Unghi > 

C4 Activează/Dezactivează, 

Oprește/Pornește 
Subrutină/Comandă 

C5 Învață, Memorează Locație/Obiectiv 

C6 Așteaptă, Continuă, Repetă, 

Confirmă, Anulează 
Subrutină/Comandă, <Timp> 

C7 Adaugă/elimină comandă în 

secvență 
Comandă, <modificator> 

C8 
Învață secvență ca subrutină Nume Subrutină 

C9 Execută/Anulează subrutină Nume Subrutină 

C10 Monitorizează Locație/obiectiv,<timp> 

C11 Evaluează Stare n/a 

C12 Activează/dezactivează mod de 

operare 
Mod 

C13 Explorează Locație/Obiectiv 
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mobil.Sistemul de control al robotului este o aplicație server care primește mesaje de la 

sistemul semantic de interpretare. Mesajele primite conțin o secvență de numere ce descriu 

numărul de cod al funcției ce trebuie executată urmat de o secvență de numere ce reprezintă 

lista de argumente ale funcției. 

În mod teoretic acest sistem poate conține o multitudine de funcții ce pot fi executate de 

robot din punct de vedere practic însă aceste funcții trebuie programate folosind librăria de 

execuție a robotului pentru a construi funcții complexe pe baza funcțiilor primare existente în 

librăria ARIA de control a robotului.  

Librăria ARIA este dezvoltată în limbajul C++ cea ce implică necesitatea realizării 

aplicației de control a robotului mobil în același limbaj; librăria ARIA mai poate fi utilizată 

însă și în limbajul Java și Python folosind niște librării de legătură care oferă accesul la 

librăria dinamică ARIA. Aceste operaţii complică munca de programare și determină 

obținerea unei soluții multi-limbaj care este mai fragilă din punct de vedere al robusteții și 

eficienței codului decât o soluție mono-limbaj.  

Prin urmare, sistemul de control al robotului, programat în limbajul C++, implică și 

realizarea unui server simplu de comunicare prin protocolul UDP pentru comunicarea cu 

celelalte componente ale sistemului de interacțiune.  

Pornind de la setul de comenzi primare s-a proiectat vocabularul de interacțiune și 

scenariile de interacțiune. Aceste comenzi primare sunt compuse din funcțiile de deplasare a 

robotului.  

 

Paradigma de interacțiune dintre operatorul uman și robot este caracterizată de 

comunicarea bilaterală între cele două entități în trei modalități distincte. Prima modalitate de 

interacțiune este definită pentru comenzile implicite, adică atunci când operatorul formulează 

o comandă fără argument explicit, cum ar fi de exemplu ”mergi înainte”, în acest caz robotul 

citește de la senzori SONAR și LIDAR valorile de distanță în direcția vizată și răspunde 

operatorului cu distanța până la următorul obstacol. A doua modalitate de interacțiune este 

definită pentru comenzile explicite, caz în care robotul întreabă operatorul pentru a confirma 

comanda primită. A treia și ultima modalitate de interacțiune om-robot este cea a cazurilor de 

excepție, adică atunci când robotul primește o comandă o evaluează și determină faptul că nu 

poate să o îndeplinească (obstacole în calea de deplasare, lipsa unei hărți, lipsa unei locații sau 

obiectiv etc) în aceste condiții robotul raportează excepția întâlnită și întreabă operatorul cum 

să continue. 

Algoritmul aplicației de control al robotului mobil (Alg.5.2.) este foarte simplu din 

punct de vedere conceptual datorită constrângerii utilizării unor mesaje de execuție a 

comenzilor simple primite de la aplicația RomReco-PS. 

Elaborarea răspunsului către utilizator se realizează în funcție de caz pentru fiecare clasă 

de acțiune prin intermediul comenzilor de control switch-case de asemenea evaluarea 

Alg.5.2. Algoritmul de control al robotului mobil 

Inițializare robot mobil  

Pornire server rețea UDP 

WHILE server 

  Așteaptă mesaj de la RomReco-PS 

  Evaluează mesaj (validare) 

  Evaluează stare robot (citește senzori) 

  Elaborează răspuns adecvat în funcție de mesaj și stare 

  Expediază răspuns către aplicația de sinteză vocală 

  IF stare   

    Execută comanda din mesaj  

      Apelează funcția clasă acțiune 

  END IF 

END WHILE 
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stării robotului presupune citirea datelor de la senzorii SONAR și LIDAR și evaluarea 

distanțelor pentru a determina limitele de deplasare a robotului în funcție de obstacolele din 

mediu.  

 

6. TESTE, EXPERIMENTE ȘI APLICAȚII PRACTICE DE 

INTERACŢIUNE VOCALĂ OM-ROBOT MOBIL 
 

6.1 INTRODUCERE 

 

Acest capitol prezintă procedurile de testare, experimentele, rezultatele și evaluarea 

rezultatelor efectuate pentru validarea sistemelor RomReco-RV și SIORV descrise, proiectate 

și implementate în ultimele două capitole. 

Evaluarea sistemului RomReco-RV independent de sistemul de interacțiune este 

necesară întrucât acest sistem este componenta principală a sistemului de interacțiune. Din 

această cauză evaluarea performanțelor acestui sub-sistem sunt relevante la nivelul întregului 

sistem de interacțiune.  

Testarea întregului sistem de interacțiune vocală alcătuit din cele patru sub-sisteme a 

fost realizată prin parcurgerea  unui set de scenarii  experimentale concepute pentru evaluarea 

sistemului SIORV în condiții de utilizare generale. Aceste teste și experimente au rolul de a 

evalua întregul ansamblu de interacțiune om-robot, compus din SIORV și robotul mobil 

Powerbot.  

 

6.2 TESTAREA SISTEMULUI  ROMRECO-RV 

 

Testarea sistemului de recunoaștere vocală se realizează prin evaluarea ratei de 

acuratețe a sistemului de recunoaștere. Această rată este calculată prin raportul de încercărilor 

de recunoaștere care rezultă într-o evaluare corectă a cuvintelor respectiv frazelor din 

semnalul vocal evaluat față de numărul total de încercări de recunoaștere. Această rată de 

acuratețe determină în mod direct rata de succes în execuție a comenzilor vocale enunțate de 

operatorul uman, cu condiția ca acestea să fie enunțate conform regulilor de gramatică 

corecte, adică ordinea cuvintelor în frază  să fie conformă cu regulile definite pentru sistemul 

de procesare semantică RomReco-PS.  

Baza de învățare a fost segmentată automat folosind metoda de segmentare cu rețele 

Kohonen. Modelele acustic-fonetice de recunoaştere fiind antrenate pe baza ambelor tipuri de 

segmentare pentru a permite o evaluare indirectă a preciziei segmentării automate. 

Această rată de acuratețe se determină pentru orice tip de unitate fonetică: mono-fonem, 

di-foneme respectiv tri-foneme (în cazul RomReco-RV), cuvinte respectiv fraze sau 

propoziții. Datorită felului în care funcționează modelele Markov o măsură semnificativă a 

preciziei unui sistem de recunoaștere vocală este dată de precizia/acuratețea de recunoaștere a 

unităților fonetice din semnalele vocale a modelelor acustic-fonetice. Întrucât pe baza 

secvenţelor de foneme obţinute cu aceste modele sunt învățate modelele Markov cu stare 

ascunsă. Rolul acestora fiind de a determina din succesiunea de foneme sau di-foneme 

respectiv tri-foneme cuvintele ce au fost rostite. 

 

6.2.2 EVALUAREA PERFORMANȚELOR SISTEMULUI 

ROMRECO-RV 

 

Testarea sistemului de recunoaște RomReco-RV constă în evaluarea acurateței 

modelelor acustico-fonetice, pe de o parte, și a întregului sistem prin evaluarea acurateței 

pentru cuvinte și fraze (o înregistrare), pe de altă parte. Evaluarea modelelor acustic fonetice 
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înseamnă evaluarea preciziei cu care aceste modele realizează recunoașterea semnalelor 

vocale la nivel de unități fonetice de tip foneme, di-foneme și tri-foneme. Evaluarea întregului 

sistem include modelele Markov cu stare ascunsă și presupune verificarea acurateței de 

recunoaștere la nivel de cuvânt și frază. 

Pentru a realiza această evaluare s-a creat o bază de testare alcătuită din 36 de 

înregistrări noi a câte patru cuvinte, alese aleatoriu din vocabularul de recunoaștere. Aceste 

înregistrări au fost apoi segmentate manual la nivel de fonem și cuvânt.  

Segmentările acestor înregistrări sunt folosite pentru a genera secvențele de foneme 

referință față de care se estimează acuratețea modelelor acustico–fonetice evaluând numărul 

de detecții corecte față de secvențele referință.  

În Fig.6.2 se przintă acuratețea de recunoaștere a modelelor acustico-fonetice de 

recunoaștere de tip mono-fonem pentru modele antrenate pe baza segmentării manuale 

respectiv automată a bazei de învățare. 

În cadrul sistemului RomReco-RV s-au utilizat modele acustice de recunoaștere de tip 

mixturi de termeni Gauss (MTG) și rețele neuronale Perceptroni Multistrat (PMS) pentru 

unități fonetice : mono-fonem, bi-foneme și tri-foneme. Rolul acestor modele este de a 

permite estimarea probabilității de emisie pentru modelele Markov ascunse. Pe baza 

secvențelor fonetice recunoscute de aceste modele acustice sunt învățate modelele Markov cu 

stare ascunsă pentru fiecare din cele 90 de cuvinte din vocabularul selectat prin învățarea 

secvențelor generate de aceste modele pentru fiecare apariție a cuvintelor în baza de 

înregistrări.  

Se observa faptul că acuratețea modelelor antrenate pe baza segmentării manuale este 

sub procentajul de 45% pentru setul de înregistrări de testare ceea ce nu reprezintă o acuratețe 

suficient de bună pentru a fi utilizate ca estimatori de probabilitate pentru modelele Markov. 

Motivul pentru care acuratețea este atât de scăzută pentru acest tip de model este faptul că 

adaptarea modelelor de învățare (de ambele feluri) este dificil de realizat atunci când se 

consideră apariția unui fonem în toate contextele posibile (adică indiferent de fonemul 

anterior și ulterior) întrucât în cele mai multe cazuri contextul determină o diferență uneori 

subtilă alteori evidentă a pronunției fonemului respectiv și deci prin urmare a vectorilor de 

coeficienți spectrali calculați pentru fonemul respectiv (conform segmentării sale). 

Datorită acestui efect al contextului cunoscut sub numele de efect de coarticulație este 

dificilă detecția precisă a secvențelor de foneme cu modele ce modelează acustic un singur 

fonem. Din această cauză sistemul de recunoaștere a fost implementat pentru a putea învăța 

 
Fig.6.2. Acuratețea recunoașterii modelelor acustic-fonetice de tip mono-foneme cu 

modele de recunoaștere de tip mixtură de termeni Gauss și Perceptroni multistrat 
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modele acustice cu n-foneme (din care s-au utilizat doar cele care modelează secvențe 

consecutive de câte două sau trei foneme).  

În Fig. 6.3 sunt prezentate procentajele de acuratețe ale modelelor acustice de tip bi-

fonem, care modelează câte două foneme adiacente folosind câte un model separat pentru 

fiecare din cele două foneme. În cazul modelelor MTG acest lucru înseamnă că există două 

funcții probabilistice diferite, una pentru fiecare din cele două foneme. În cazul rețelelor PMS 

se utilizează o singură rețea neuronală cu două ieșiri pentru fiecare din cele două foneme. 

În Fig. 6.4 se prezintă procentajele de acuratețe ale modelelor acustice de tip tri-fonem 

care modelează trei foneme adiacente cu trei modele diferite. Antrenarea acestor modele se 

face utilizând vectorii coeficienți obținuți exclusiv din cazurile în care fonemul se află în 

contextul respectiv.   

Este important de specificat că în cazul modelelor acustic-fonetice neuronale de tip 

mono-fonem se învață și utilizează o rețea neuronală globală (cu câte o ieșire pentru fiecare 

clasă fonetică) în timp ce pentru modelele acustic-fonetice bi-fonem respectiv tri-fonem se 

învață și utilizează rețele neuronale locale cu două respectiv trei ieșiri pentru fiecare fonem 

 
Fig.6.3. Acuratețea recunoașterii modelelor acustico-fonetice de tip bi-foneme cu modele 

de recunoaștere de tip mixtură de termeni Gauss și Perceptroni multistrat 

 

 
Fig.6.4. Acuratețea recunoașterii modelelor acustic-fonetice de tip tri-foneme cu modele 

de recunoaștere de tip mixtură de termeni Gauss și Perceptron multistrat 
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din secvența de două sau trei foneme. Aceste rețele neuronale sunt învățate folosind vectori 

coeficienți de intrare care se află contextul respectiv. 

După cum se poate observa modelele de tip tri-foneme sunt cele mai precise acestea 

fiind utilizate pentru antrenarea modelelor Markov cu stare ascunsă utilizate pentru 

recunoașterea cuvintelor din vocabular. Acest tip de modele ar putea fi și mai performante 

privind acuratețea de recunoaștere dacă ar exista mai multe înregistrări care să ofere mai 

multe date de intrare pentru antrenarea fiecărui model acustic întrucât modelele de tip bi-

fonem respectiv tri-fonem sunt în mod evident mai numeroase decât cele mono-fonem și 

necesită un număr mai mare de exemple de învățare pentru a atinge o acuratețe de 

recunoaștere mai bună. Majoritatea sistemelor de recunoaștere vocală automată actuale 

utilizează modele cu tri-foneme. 

Datorită faptului că modelele de recunoaștere de tip tri-fonem prezintă cea mai ridicată 

acuratețe de recunoaștere acest tip de modele au fost utilizate pentru învățarea modelelor 

Markov cu stare ascunsă pentru cuvintele din vocabular. Mai precis, învățarea modelelor 

Markov făcându-se cu ajutorul secvențelor generate de ambele tipuri de modele (Gauss și 

neuronale) pentru fiecare metodă de calcul a coeficienților. Modelele Markov cu stare ascunsă 

folosite în RomReco-RV sunt de tip cuvânt acestea modelând secvenţe de foneme pentru a 

determina probabilitatea existenței unui cuvânt dintr-o secvenţă de unităţi fonetice. 

Modelele Markov au fost evaluate ca nivel de acuratețe în ceea ce privește precizia de a 

recunoaște cuvinte individuale (rata de acuratețe a recunoașterii cuvintelor) respectiv în ceea 

ce privește precizia de a recunoaște propoziții întregi, adică toate cuvintele dintr-o înregistrare 

dată din baza de testare (rata de acuratețe a recunoașterii frazelor) (Fig. 6.5.). Relaţiile pentru 

calcularea acestor indici sunt: 

 

    
                                         

                               
             

 

    
                                       

                             
            

 

Numărul total de cuvinte respectiv fraze recunoscute corect este cel al cuvintelor și 

frazelor recunoscute exact, fără erori de adăugare, modificare, eliminare sau lipsă în interiorul 

cuvântului respectiv al frazei. 

 
Fig.6.5. Rata de acuratețe a cuvintelor și rata de acuratețe a propozițiilor 
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Se observă faptul că acuratețea de recunoaștere este relativ scăzută aceasta aflându-se în 

jurul valorilor de 60% pentru recunoașterea cuvintelor respectiv 50% pentru recunoașterea 

corectă a frazelor. Această performanță relativ scăzută este datorată bazei de învățare de 

mărime redusă. Această mărime redusă conduce la o convergență inadecvată a modelelor 

pentru unele clase fonetice.  

 Pentru îmbunătățirea acurateței de recunoaștere a sistemului este necesară extinderea 

bazei de învățare pentru a obține un set de date de învățare mai extins. Pe baza acestui set de 

date mai extins se pot antrena modele acustico-fonetice cu un număr mai mare de termeni ce 

permite o aproximare mai precisă a claselor fonetice. 

 

6.3 TESTAREA ȘI EVALUAREA SIORV PRIN APLICAȚII 

DE INTERACȚIUNE VOCALĂ OM-ROBOT 

 

Evaluarea sistemului de interacțiune SIORV s-a realizat prin două teste care permit 

evaluarea sistemului de interacțiune om-robot în condiții reale. Primul test experimental 

implică navigarea robotului mobil de-a lungul a două trasee în mediu cu obstacole statice prin 

intermediul interacțiunii vocale cu operatorul uman. Al doilea test presupune programarea de 

subrutine prin interacțiune vocală pe baza funcționalității aplicației RobServ de a învăța 

secvențe de comenzi primare și obiective de pe harta mediului. 

Pregătirea testelor de interacțiune om-robot cuprinde poziţionarea obstacolelor statice, 

scanarea traseului cu robotul (Fig.6.8.), simularea navigării traseului cu SIORV, simularea cu  

MobileSim (Fig.6.7.) și iniţializarea robotului mobil Powerbot pentru efectuarea testelor de 

interacțiune în mediul real. 

În continuare, se efectuează testele de interacțiune vocală om-robot folosind SIORV și 

robotul mobil Powerbot pe traseul real după care se evaluează rezultatele obținute. 

 

6.3.1 PREGĂTIREA TESTELOR DE INTERACȚIUNE OM-ROBOT 

 

Pentru realizarea testelor de interacțiune s-a realizat un traseu cu obstacole statice care 

poate fi parcurs din două direcții oferind în acest fel două trasee diferite ce trebuie navigate 

folosind interacțiunea vocală cu robotul mobil PowerBot și prin operarea cu joystickul.  

 
Fig.6.7. Simularea navigării prin interacțiune vocală cu  SIORV și aplicația de simulare 

MobileSim 
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Spaţiul pentru realizarea experimentelor are lungimea de 12 m și lățimea de 12 m. Acest 

spațiu se află în holul de la parterul corpului G din cadrul Universității Transilvania din 

Braşov.  

Hărțile au fost realizate folosind robotul mobil Powerbot și aplicația MobileEyes, care 

scanează mediului înconjurător prin intermediul senzorului LIDAR. În urma scanării se obține 

un fișier ce este prelucrat cu aplicația Mapper3 care realizează harta pe baza măsurătorilor 

obținute de aplicația MobileEyes. Această hartă poate fi apoi utilizată pentru simularea 

robotului cu aplicația MobileSim sau poate fi încărcată în aplicația de control a robotului 

mobil pentru localizarea în mediul real. Calibrarea și localizarea se realizează prin intermediul 

funcțiilor specifice din librăria ARIA. 

După scanarea traseului se utilizează aplicația MobileSim pentru a simula robotul în 

mediu pe baza hărții realizate; această etapă permite observarea potențialelor erori în aplicația 

RobServ înainte ca robotul să navigheze în mediul real. Acest mod de testare a fost utilizat şi 

pe parcursul dezvoltării sistemului RobServ. Aplicația de simulare MobileSim permite 

controlul robotului într-un mediu simulat folosind aceleași funcții de control din librăria 

ARIA ca în cazul real.  

Pentru explicitarea celor două trasee ce trebuie parcurse  în mediul cu obstacole s-au 

evidenţiat ţinte intermediare pe harta mediului. Ţintele au fost adăugate cu aplicația Mapper3 

după realizarea hărții. Lista de parcurgere a obiectivelor permite explicarea traseului ce 

trebuie parcurs de către robotul mobil. În funcție de lista de ţinte se pot defini mai multe 

trasee ce pot fi realizate de robot pentru fiecare din cele două hărți. 

Modul în care se realizează parcurgerea traseelor este la latitudinea operatorului uman care 

interacţionează cu robotul mobil.  

 

6.3.2 REALIZAREA TESTELOR DE INTERACȚIUNE OM-ROBOT 

CU SIORV 

 

Primul test experimental constă în negocierea unor trasee prin intermediul interacțiunii 

vocale om-robot, în cadrul acestui test se evaluează capacitatea de a opera robotul prin 

interacțiune vocală om-robot prin parcurgerea a două trasee utilizând sistemul de interacțiune 

 
Fig.6.8. Harta celui de-al doilea traseu de testare  
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vocală. În cadrul acestui experiment s-a evaluat capacitatea robotului de a anunța operatorul 

atunci când comenzile primite nu pot fi realizate din cauza existenței unor obstacole în calea 

robotului. De asemenea, în cadrul acestui experiment s-a evaluat și capacitatea sistemului de 

interpretare semantică de a elimina comenzi vocale alcătuite din secvențe de cuvinte ce nu au 

sens în timpul funcţionării întrucât sistemul de procesare semantică a fost testat prin rularea 

unor scripturi de verificare înaintea utilizării în cadrul sistemului de interacţiune vocală. 

În fig. Fig.6.10. se prezintă un set de fotografii care evidenţiază robotul mobil 

parcurgând o secvență din traseul de testare pentru acest experiment. Scopul acestui 

experiment este de a observa funcţionarea corectă a sistemului de interacţiune vocală cu un 

robot mobil şi nu de a compara această metodă cu metode de interacţiune prin teleoperare 

alternative. Lista de comenzi și răspunsuri ce a avut loc între operator și robot pentru primele 

8 poze din secvență se găsește în Tab.6.1.    

În cadrul acestui experiment de navigare a celor două trasee rolul operatorului uman al 

robotului mobil (autorul acestei teze) este de a interacţiona vocal cu robotul pentru a facilita 

parcurgerea traseului într-un timp cât mai scurt posibil. Scopul acestui test este de a evalua 

obiectiv parcurgerea traseului de către robotul mobil prin intermediul interacţiunii vocale. 

Acest experiment permite testarea întregului sistem SIORV prin intermediul unei sarcini de 

navigare.  

În cadrul experimentelor de navigare s-a parcurs fiecare din cele două trasee de 8 ori 

prin intermediul a două metode de interacțiune. Prima metodă utilizată a fost cea de 

interacțiune vocală cu sistemul SIORV. A doua metodă de interacțiune utilizată a fost cea 

bazată pe operarea cu joystickul. Pe parcursul efectuării testelor s-au înregistrat timpii și 

distanțele parcurse. 

Al doilea test experimental constă în programarea robotului pentru execuţia și 

memorarea unei succesiuni de comenzi primare în cadrul unei proceduri compuse. Acest test 

necesită programarea robotului pentru a executa un set de secvențe de acțiuni și apoi 

 
Fig.6.10. Instantanee ale unei secvenţe de parcurgere a traseului de către robotul mobil 

PowerBot  
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accesarea directă a secvențelor prin intermediul comenzilor vocale. Pentru realizarea acestor 

teste s-a utilizat același traseu de obstacole ca la testul anterior.  

Testul constă în programarea robotului prin memorarea unei succesiuni de comenzi 

primare care mută robotul dintr-un punct al traseului în alt punct (subrutina1) respectiv o altă 

succesiune de comenzi care mută robotul înapoi (subrutina2); în urma execuției celor două 

subrutine se verifică capacitatea robotului de fi programat cu succesiuni de comenzi primare 

sub formă de subrutine. În cadrul acestui test s-a evaluat capacitatea sistemului de interacţiune 

de a programa robotul mobil prin interacţiune vocală. Din acest punct de vedere evaluarea 

constă în observarea funcţionării acestui procedeu de învăţare prin memorarea unei succesiuni 

de comenzi primitive. Pe baza acestui procedeu de învăţare a comportamentului prin agregare 

de funcţii simple se pot dezvolta mecanisme de învăţare mai complexe pentru programarea 

robotului prin interacţiune vocală atât prin extinderea funcţionalităţii primare a robotului 

mobil cât şi prin îmbunătăţirea mecanismului de învăţare.  

În cadrul celui de-al doilea experimental s-a testat și capacitatea de memorare a 

locaţiilor noi pe o hartă dată (Fig.6.11) şi capacitatea robotului de a naviga între ţinte adăugate 

în acest fel. Pentru a realiza localizarea robotului bazat pe o hartă este necesar să se indice 

Tabel.6.1. Transcrierea interacțiunii operator-robot realizată pentru parcurgerea 

primelor opt poziții ale secvenței din Fig.6.10 

Nr. poză Comandă operator / Răspuns robot 

1 Op: Robot mergi înainte doi metri. (în afara cadrului) 

1 Robot: Executat mergi înainte doi metri. 

2 Op: Robot mergi înainte. (comandă implicită, deplasare cu un metru) 

2 Robot: Distanța maximă de deplasare este de doi metri.Confirmați comanda 

anterioară sau execut până la limita de deplasare. 

2 Op: Nu. (Execută până la obstacolul detectat) 

2 Op: Robot mergi înainte.  

2 Robot: Calea este blocată înainte, nu pot executa ultima comandă. 

3 Op: Întoarce-te la dreapta. (întoarcere implicită cu 90 de grade) 

3 Robot: Executat întoarce-te la dreapta. 

4  Op: Robot mergi înainte. (comandă implicită) 

4 Robot: Distanța maximă de deplasare este de trei metri.Confirmați comanda 

anterioară sau execut până la limita de deplasare. 

4 Op: Nu. (Execută până la obstacolul detectat) 

5 Op: Întoarce-te la dreapta doi. (comandă explicită, întoarcere cu 60 de grade) 

5 Robot: Executat întoarce-te la dreapta doi. 

5 Op: Mergi înainte un metru. (comandă explicită) 

5 Robot: Executat mergi înainte un metru. 

6 Op: Întoarce-te la stânga doi. (comandă explicită, întoarcere cu 60 de grade) 

6 Robot: Executat întoarce-te la stânga doi. 

6 Op: Mergi înainte un metru. (comandă explicită) 

6 Robot: Executat mergi înainte un metru. 

7 Op: Mergi înainte un metru. (comandă explicită) 

7 Robot: Executat mergi înainte un metru. 

7 Op: Întoarce-te la stânga. (comandă implicită, întoarcere cu 90 de grade) 

7 Robot: Executat întoarce-te la stânga. 

7 Op: Mergi înainte un metru. (comandă explicită) 

7 Robot: Executat mergi înainte un metru. 

8 Op: Întoarce-te la stânga unu. (comandă implicită, întoarcere cu 30 de grade) 

8 Robot: Executat întoarce-te la stânga unu. 

 

 

 



TOPOLEANU T.S. - Sistem inteligent de interacțiune vocală om-robot mobil industrial 

 

 49 

poziţia de pornire (home point). În cazul în care robotul nu este amplasat corect pe harta reală 

(conform celei virtuale) la pornirea acestuia robotul nu va fi capabil să se autolocalizeze 

corect ceea ce conduce la erori de deplasare.  

Acest test este alcătuit din două parţi, navigarea către ţinte indicate pe harta robotului 

respectiv salvarea şi navigarea spre ţinte noi. În prima parte se evaluează precizia de 

localizare a robotului mobil şi de deplasare către locaţii pre-încărcate pe harta robotului.  

 

6.3.3 EVALUAREA TESTELOR DE INTERACȚIUNE OM-ROBOT 

 

În cadrul celor două experimente s-a recurs la navigarea prin interacţiune vocală pentru 

a evidenţia capacitatea acestui tip de interacţiune de a realiza navigarea pe un traseu real. Din 

punct de vedere experimental această aplicaţie este o demonstraţie a funcţionării sistemului în 

condiții reale.  

În cadrul primului test s-a comparat navigarea prin interacţiune vocală cu sistemul 

SIORV faţă de navigarea cu o metodă convențională (operare cu joystick).  

În urma efectuării acestor exeperimente s-au obţinut un seturi de date pentru câte 8 

parcurgeri pentru fiecare traseu și fiecare metodă de înteracțiune care conţine timpul şi 

distanţa parcursă (Fig.6.12. şi Fig.6.13.).  

Timpul mediu necesar recunoașterii a unei înregistrări vocale este de aproximativ 1 

minut şi 44 secunde. Acest timp indică faptul că recunoașterea vocală automată a unui semnal 

vocal înregistrat durează de 3-4 ori mai mult decât timpul efectiv al înregistrării. 

Se observă faptul că timpul de navigare a traseelor folosind operarea cu joystick este  

aproximativ de două ori mai rapidă decât metoda de interacțiune vocală cu sistemul SIORV. 

Acest dezavantaj este datorat timpului necesar realizării recunoașterii vocale pentru fiecare 

înregistrare și a comenzilor care nu sunt recunoscute. 

În pofida acestui dezavantaj, operarea robotului cu joystick-ul nu permite programarea 

robotului și depinde de atenția operatorului. Metoda de interacțiune vocală permite 

operatorului să interacționeze cu robotul, sa îl programeze prin memorare de secvențe de 

comenzi și de asemenea permite robotului un nivel mărit de autonomie care include și 

capacitatea de evitare a obstacolelor.  

 
Fig.6.11. Hartă cu un home point şi trei locaţii memorate utilizată pentru evaluarea 

deplasării la locaţii impuse  
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Din punctul de vedere al distanței parcurse cele două metode de interacțiune sunt 

asemănătoare, cu mențiunea că operarea cu joystick permite un control mai precis al 

traiectoriei robotului în timp ce interacțiunea vocală este mai puțin precisă datorită funcțiilor 

de deplasare înainte, înapoi respectiv stânga, dreapta ce primesc argumente exprimate în 

cuante de câte un metru respectiv 30 de grade. 

În urma testelor efectuate s-a evaluat capacitatea sistemului SIORV de a permite 

interacțiunea vocală om-robot pentru navigarea unui traseu real și învățarea de secvențe de 

comenzi și obiective pe harta de navigare a robotului. 

Rolul sistemului de interacţiune dezvoltat şi testat în această teză este de realiza un 

sistem de interacţiune ce utilizează limbajul vorbit care să evolueze într-o interfaţă vocală ce 

permite accesul la toate funcţiile de care este capabil robotul (nu doar cele de deplasare cum 

este cazul ghidării cu teleoperare sau joystick) şi nu de a realiză o metodă de interacţiune 

alternativă la cele existente.  

 
Fig.6.12. Timpii de parcurgere a celor două trasee folosind SIORV respectiv joystick-ul 

 

 
Fig.6.13. Distanțele de parcurgere a celor două trasee folosind SIORV respectiv joystick-

ul 
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Pe termen lung sistemul de interacţiune experimental dezvoltat poate evolua într-un 

sistem de interacţiune mai complex cu un vocabular extins ce va permite accesul la o 

funcţionalitate extinsă care permite o modalitate de interacţiune ce nu este posibilă prin 

teleoperare. 

Spre exemplu o diferenţă majoră între modalitatea de interacţiune om-robot prin 

teleoperare şi cea de interacţiune vocală dezvoltată în această teză este faptul că cea din urmă 

permite în mod implicit o autonomie mai mare a robotului mobil întrucât acesta nu este 

controlat direct de om. Nivelul de autonomie permite robotului să evalueze independent 

realizabilitatea unor comenzi primite prin capacitatea acestuia de a evalua mediul înconjurător 

prin intermediul senzorilor săi. În modul de operare joystick robotul depinde direct de 

operator pentru evitarea obstacolelor. 

Un alt avantaj substanţial al modalităţii de interacţiune vocală este faptul că această 

metodă este mai flexibilă (poate fi aplicată pentru a accesa orice funcţionalitate oferită de 

robotul mobil) şi mai naturală (comunicarea prin limbaj vorbit este modalitatea principală de 

comunicare a omului) decît metoda de interacţiune prin operare cu joystickul. 

 

6.4 CONCLUZII 

 

În acest capitol au fost prezentate testele și rezultatele efectuate pentru testarea 

componentelor principale dar și a întregului sistem de interacțiune vocală pentru roboți 

mobili. În urma testelor efectuate există potențial de îmbunătățire a sistemului întrucât 

performanța de recunoaștere a cuvintelor și frazelor este la un nivel inacceptabil pentru 

aplicații comerciale. Pentru a realiza o îmbunătățire a performanței este necesară lărgirea 

setului de învățare cu înregistrări noi care să permită antrenarea mai exactă a modelelor 

acustic-fonetice cu exemple de coeficienți de intrare respectiv ieșiri de clasificare.  

De asemenea pentru a reduce semnificativ timpii de învățare și de recunoaștere, o 

condiție obligatorie pentru un sistem viabil și scalabil, este necesară implementarea sistemului 

de recunoaștere vocală automată într-un limbaj mai performant decât limbajul MATLAB cum 

ar fi Java sau C++. Totuși, din punct de vedere al cercetării ştiinţifice, implementarea actuală 

în mediul MATLAB este suficientă pentru a produce rezultate valide pentru publicare întrucât 

sistemul experimental este complet funcțional chiar dacă timpii de învățare și recunoaștere 

sunt neperformanți față de o implementare mai eficientă într-un limbaj mai rapid. 

În urma realizării acestei teze s-au obținut două sub-sisteme experimentale realizate 

special (RomReco-RV respectiv RomReco-PS) ce pot fi dezvoltate în continuare în sisteme 

sau platforme de sine stătătoare pentru cercetări în domeniile recunoașterii vocale automate 

respectiv în cel al procesării sau înțelegerii limbajului scris.  

 

7. CONCLUZII FINALE. CONTRIBUŢII ORIGINALE.  

DISEMINAREA REZULTATELOR.  DIRECTII 

VIITOARE DE CERCETARE   
 

7.1 CONCLUZII FINALE 

 

Pentru a răspunde la întrebarea: ”Cum se poate realiza o interacțiune naturală pentru a 

opera un robot mobil” în această teză a fost descrisă cercetarea, proiectarea și implementarea 

unui sistem de interacțiune vocală ce permite utilizarea limbii Române pentru a interacționa 

cu un robot mobil cu scopul operării acestuia. Scopul sistemului dezvoltat este de a 

exemplifica un sistem experimental și posibilitățile oferite de acesta în ceea ce privește 

interacțiunea vocală cu un robot prin intermediul aplicării inteligenței artificiale. Acest sistem 

permite deschiderea orizonului interacțiunii vocale între oameni și roboți pentru limba 
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Română, prin oferirea unei platforme de cercetare axată pe partea de recunoaștere și 

înțelegere a limbajului vorbit. Această platformă este alcătuită dintr-un sistem de recunoaștere 

vocală automată implementat integral în mediul de programare MATLAB, un sistem de 

procesare a limbajului natural implementat în limbajul de programare Java și un sistem de 

control al robotului mobil implementat în limbajul C++. Aceste subsisteme comunică între ele 

prin mesaje scurte la nivelul de rețea prin intermediul protocolului UDP. Sistemul de 

interacțiune dezvoltat oferă posibilitatea extinderii cercetării în domeniul interacțiunii vocale 

pentru roboți dar și alte aplicații similare ce pot beneficia de acest tip de interacțiune. Pentru a 

realiza acest sistem s-au utilizat modele și metode specifice domeniului inteligenței artificiale 

necesare în mod special pentru realizarea și implementarea subsistemelor de recunoaștere și 

procesare a limbajului vorbit.  

Pentru a realiza acest sistem de interacțiune vocală am implementat două sisteme noi 

pentru realizarea recunoașterii vocale automate respectiv procesarea automată a limbajului 

vorbit. De asemenea am implementat și un sistem de control pentru robotul mobil și am 

utilizat un sistem de sinteză vocală existent pentru a completa sistemul de interacțiune vocală.  

Obiectivul dezvoltării unui sistem de interacțiune vocală om-robot pentru limba 

Română este considerat a fi atins întrucât în cadrul acestei teze s-a dezvoltat un sistem 

experimental cu componente complet originale ca arhitectură și implementare ce permite 

interacțiunea om-robot prin intermediul recunoașterii vocale automată, a procesării automate a 

limbajului scris, a sintezei vocale și a controlului unui robot mobil.  

 

7.2 CONTRIBUȚII PRERSONALE 

 

În concordanță cu obiectivul principal și scopurile tezei descrise în primul capitol 

această teză a condus la proiectarea și dezvoltarea unui sistem de interacțiune vocală dezvoltat 

special pentru utilizarea limbii Române ca modalitate de operare a unui robot mobil. În urma 

Dezvoltarea, proiectarea, implementarea și evaluarea acestui sistem de interacțiune conducând 

la următoarele contribuții proprii: 

1. Analiza critică a modalităților de interacțiune specifice roboților mobili cu 

accentul pe metode naturale de interacțiune cu omul. Expunerea stadiului actual 

al sistemelor de interacțiune vocală și sub-componentele specifice acestora.  

2. Selectarea modelelor matematice de învățare utilizate pentru recunoașterea 

vocală automată a limbajului vorbit și aplicarea și utilizarea acestora în cadrul 

sistemului de interacțiune vocală cognitivă în mediul de programare MATLAB.  

3. Arhitectura subsistemului de recunoaștere vocală cu trei nivele de învățare 

distincte ce include un nivel capabil de învățare nesupervizată și adaptare 

automată a topologiei modelului la intrările aplicate acestuia. Structuri și modele 

de recunoaștere adaptate la o astfel de arhitectură. 

4. Algoritmul de segmentare automată a semnalelor vocale din cuvinte în foneme 

bazat pe învățarea nesupervizată a rețelelor neuronale de tip Kohonen cu 

semnale vocale și apoi evaluarea evoluției activării ieșirilor consecutive a 

fiecărei rețele prin aplicarea semnalului vocal ce trebuie segmentat și a 

succesiunii de foneme a semnalului. 

5. Algoritmi de învățare a modelelor matematice a unei arhitecturi de recunoaștere 

cu trei nivele pentru recunoașterea vocală automată a semnalelor vocale prin 

utilizarea unui set de înregistrări vocale adnotate în cuvinte și foneme.  

6. Modelul şi algoritmul de interpretare semantică a limbajului scris prin 

intermediul etichetelor semantice și a organizării vocabularului într-un graf 

direcțional pe bază de exemple de expresii valide. 

7. Concepţia, proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem original de 

recunoaștere vocală automată RomRec-RV implementat integral în mediul 
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MATLAB compus din funcții ce permit învățarea modelelor de recunoaștere și 

utilizarea acestora pentru recunoașterea automată a semnalelor vocale într-o 

succesiune de cuvinte ce fac parte din vocabularul de învățare. 

8. Concepţia, proiectarea, dezvoltarea și implementarea sistemului inovativ de 

interpretare automată a limbajului natural în formă scrisă RomRec-PS 

implementat integral în mediul MATLAB alcătuit din funcții de învățare și 

procesare semantică a limbajului scris pe bază de graf-uri semantice și de 

șabloane de validare. 

9. Concepţia, proiectarea, dezvoltarea și implementarea sistemului de control al 

robotului mobil RobServ  sub formă de aplicație de tip server implementat 

integral în limbajul C++ pe baza librăriei de control ARIA pentru robotul mobil 

PowerBot. 

10. Concepţia, proiectarea, dezvoltarea și implementarea sistemului de interacțiune 

vocală cognitivă pentru limba română compus din sub-sistemele RomRec-RV, 

RomRec-PS, RobServ și de aplicația de sinteză vocală existentă eSpeak. 

11. Stabilirea metodelor de evaluare și testare a modelelor de învățare ale sistemului 

RomRec-RV  pentru cuantificarea performanțelor și eficienței acestora. 

12. Stabilirea metodelor de evaluare și testare a întregului sistemului de interacțiune 

vocală cognitivă și a subsistemului de recunoaștere vocală automată RomRec-

RV. 

 

7.3 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII 

 

7.3.1 LUCRĂRI PUBLICATE 
 
În perioada de realizare a prezentei teze de doctorat, autorul a elaborat 6 lucrări ştiinţifice (5 
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7.4 DIRECȚII DE CERCETARE VIITOARE 

 

În urma cercetărilor realizate în această teză și în urma sistemelor realizate pentru 

această teză posibilitățile de dezvoltare în viitor includ mai multe direcții de cercetare ce sunt 

distincte din punct de vedere funcțional: 

 Extinderea bazei de înregistrări pentru a include mai multe cuvinte în vocabular 

dar și mai multe înregistrări pentru a permite o învățare mai precisă a 

parametrilor modelelor de recunoaștere. Realizarea unei baze de învățare 

multiutilizator (cel puțin 40 de utilizatori înregistrați) standard pentru limba 

Română. Această bază trebuie să conțină un eșantion reprezentativ al 

secvențelor de unități fonetice (difoneme și trifoneme în mod special) ce există 

în limba Română și un număr de înregistrări pentru fiecare utilizator relativ 

ridicat (peste 300 de înregistrări cu câte o frază sau propoziție). 
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 Implementarea sistemelor RomRec-RV și RomRec-PS în limbajul Java pentru a 

îmbunătăți performanțele de execuție în timp a algoritmilor de învățare și 

recunoaștere. Cercetarea, dezvoltarea și implementarea unor metode și modele 

alternative în cadrul arhitecturii de recunoaștere. 

  

 Proiectarea și realizarea unei interfețe de înregistrare, localizare, urmărire și 

filtrare multicanal a semnalelor vocale cu matrice de microfoane pentru roboți 

mobili sau alte aplicații similare. Extinderea funcționalității robotului mobil cu 

funcții noi construite pe baza celor deja existente.  
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REZUMAT 

Această teză cu caracter interdisciplinar descrie un sistem inteligent de interacțiune 

vocală pentru interacțiunea om-robot mobil industrial. Teza parcurge și descrie subiecte din 

domeniile roboticii, inteligenței artificiale, procesării semnalelor și a interacțiunii om-mașină. 

Pentru realizarea sistemului de interacțiune vocală SIORV s-au proiectat și implementat trei 

sub-sisteme distincte: un sistem de recunoaștere vocală automată (RomReco-RV), un sistem 

de procesare automată a limbajului (RomReco-PS) respectiv un sistem de control al robotului 

mobil Powerbot (RobServ). La aceste sub-sisteme s-a adăugat un sub-sistem de sinteză vocală 

pentru limba Română deja existent (e-Speak) pentru a permite robotului formularea de 

răspunsuri vocale către utilizator. Împreună cele patru sub-sisteme alcătuiesc sistemul de 

interacțiune vocală SIORV și permit interacțiunea vocală om-robot pentru un acces mai 

natural și simplu la funcționalitatea robotului.  

Sistemul RomReco-RV a fost implementat pentru a realiza recunoașterea vocală 

automată a comenzilor vocale în limba Română. Acest sistem utilizează o arhitectură de 

recunoaștere inedită cu trei nivele de învățare și folosește modele Markov cu stare ascunsă, 

modele cu mixturi de termeni Gauss și rețele neuronale artificiale de tip Perceptroni Multistrat 

și Kohonen. Acest sistem învață recunoașterea vocală a comenzilor în limba română pe bază 

de unități fonetice de tip foneme pornind de la o bază de învățare ce conține înregistrări 

vocale ale operatorului robotului mobil. Sistemul RomReco-PS învață legătura între secvențe 

de cuvinte și modul de apel ale funcțiilor de execuție ale sistemului RobServ prin intermediul 

unui vocabular de tip graf-semantic și o bază de exemple de învățare. Sistemul RobServ de 

control al robotului mobil Powerbot permite elaborarea unui răspuns pentru utilizator și 

executarea comenzilor primite de către robotul mobil. 

 Sistemele RomReco-RV și SIORV au fost evaluate prin intermediul unor teste 

experimentale de navigare a unui traseu prin intermediul interacțiunii vocale. Aceste 

experimente evidențiază modul de utilizare al robotului mobil prin intermediul sistemului de 

interacțiune vocală în condiții reale.  

 

ABSTRACT 

This doctoral thesis with a multidisciplinary character describes an intelligent voice 

interaction system for human-industrial mobile robot communication. The thesis describes 

subjects from the fields of robotics, artificial intelligence, signal processing and human-

machine interaction. 

To create the SIORV interaction system three distinct sub-systems have been designed 

and implemented: an automatic speech recognition system (RomReco-RV), an automatic 

speech processing system (RomReco-PS) and a robot control System for the Powerbot mobile 

robot (RobServ). To these sub-systems an existing speech synthesis system (e-Speak) was 

added to enable the robot to formulate vocal responses to the user in the Romanian language. 

These four sub-systems comprise the SIORV interaction system that allows voice interaction 

between a human operator and a robot for a natural way of accessing the robot’s functionality. 

The RomReco-RV system was created to enable the recognition of Romanian voice 

commands (with a limited vocabulary). This system uses a new three level architecture for 

speech recognition that uses hidden Markov models, Gaussian mixture models and multilayer 

Perceptrons and Kohonen artificial neural networks. This system learns the automatic voice 

recognition of commands in the Romanian language through a learning database of recordings 
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of the operator of the robot. The RomReco-PS system learns the link between a sequence of 

words and the appropriate function to call on the RobServ control system using semantic-

graphs vocabulary. The RobServ control system for the Powerbot mobile robot allows the 

formulation of a response to the user and execution of the commands received by the robot. 

The RomReco-RV and SIORV systems have been tested through a set of experimental 

tests of navigating an obstacle track with the use of human-robot voice interaction. The test 

highlights the usage of the mobile robot and the interaction system in a real environment. 
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