POPIS OVLÁDÁNÍ APLIKACE

Změny vyhrazeny
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Základní okno
Okno aplikace je rozděleno na tyto části:







 Panel nabídek obsahuje lištu pro menu a dvě lišty (panel nástrojů) - s tlačítky
pro rychlé vyvolávání vybraných funkcí menu a s tlačítky pro formátování textu,
hlasového ovládání aplikace, tlačítka pro přepínání do zvláštních slovníkových
režimů (spelování, zápis kódů) a tlačítko pro přidávání slov do slovníku.
 V hlavním okně se zobrazuje rozpoznaný text.
 Na dolní liště (v tzv. stavovém řádku) se zobrazují informace o aktuálně
vybraném uživateli aplikace a o zvoleném kompletu (slovníku), nastavení
klávesnice počítače, stav zpracování rozpoznávání ze zvukového záznamu a stav
adaptace na hlas mluvčího.
 V pravé části okna (v pravém panelu – ovládacím panelu) se nacházejí akční
tlačítka (start/stop/pauza), indikace změny rozpoznávacího režimu (např. přechod na
spelování), nastavení a indikace zvuku a popis klávesových zkratek.
 Při levém okraji okna (v levém panelu – panelu šablon) je volitelně otevřené
okno pro práci se šablonami, kam se ukládají přednastavené texty.
Panel šablon i pravý panel se otevírají stisknutím tlačítka
(nad dolní lištou),
podobně lze okno opět skrýt tlačítkem .
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Panel nabídek

Menu
Všechny funkce aplikace lze provést pomocí menu:
týkající se souborů, úprav, nástrojů pro nastavování, zobrazování a nápovědu:
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Menu obsahuje povely




Soubor



Založení nového souboru
Otevře textový soubor a zapisuje na pozici kurzoru.
Podporuje pouze formáty RTF, TXT a LVCSR a dokumenty MS Word
Otevře okno pro přehrávání video souboru



Ukládá soubory do formátů RFT, TXT, LVCSR, DOC



Zobrazí podrobnosti o souboru typu LVCSR



Tiskne na vybranou tiskárnu

 Zobrazí náhled před tiskem
 Nastavuje velikost a zdroj papíru, orientaci listu, okraje
 Uloží zvukovou stopu do zvoleného souboru
 Odešle soubor na zadanou e-mailovou adresu
 Vytváří šablony z textových souborů
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V liště tlačítek pro rychlé vyvolávání funkcí se nacházejí tyto povely, které se týkají volby Soubor v menu:

Nový soubor
Otevřít soubor
Uložit soubor
Tisknout soubor
Náhled tisku
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Úpravy a Formát


(povely Zpět a Znovu nejsou v této verzi dostupné)



Základní povely pro manipulaci s textem (vyjmout, kopírovat, vložit, vybrat
vše)
Tyto povely se nacházejí rovněž v liště tlačítek pro rychlé vyvolávání funkcí:



Vyhledávání a nahrazování v rozpoznaném textu



Vyhledává tzv. prázdná pole v textu



V položce Formát lze vypnou a zapnout automatické zalamování řádků
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Nástroje



Mění různé uživatele systému a sady se slovníky (tzv. komplety)
Nastavují se všechny volitelné parametry aplikace



Nástroj pro práci se slovníky (komplety)



Přidávání slov do slovníku



Upravuje přesné nastavení mikrofonu



Kontroluje pravopis, je-li instalován MS Word



Doplní seznam uživatelských a ignorovaných slov



Doplňuje kontextově chybějící čárky v textu



Opravuje text přediktováním

 Rozpoznává nahraný zvukový soubor
 Spustí předem určený program, do kterého vloží rozpoznaný text
 Ukládá nebo čte ze souboru všechna nastavení, přidaná slova, šablony, náhrady, adaptaci na hlas

 V interaktivním módu se text vypisuje přímo do jiné aplikace
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V liště tlačítek pro rychlé vyvolávání funkcí se nacházejí tyto povely, které se týkají volby Nástroje v menu:

Interaktivní mód
Výběr uživatele a kompletu
Hlasová syntéza
Nastavení aplikace
Přenese text do Wordu
Správa slovníků
Opravuje
text diktováním
Kontrola pravopisu
Doplnění čárek
Nastavení mikrofonu
Rozpoznání ze souboru
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Zobrazit


Nastaví se zobrazení nebo vypnutí
všech položek v panelu nabídek












Tip: Pokud se vám nechtěně rozhází panely nástrojů, uvedete je do původního stavu přepnutím na
Rozložení - minimální a zpět zapnutím Rozložení – plné.
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Zobrazí všechny panely nástrojů



Vypne všechny panely nástrojů



Zobrazí pouze nezbytná a nejčastěji používaná tlačítka

< Mini – Super Mini >



Určí se základní nastavení velikosti okna
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Nápověda
 Zobrazí text s podrobným popisem všech změn







Zkontroluje dostupnost aktualizované verze aplikace
Zobrazí uživatelskou příručku
Odešle zprávu o problému nebo návrh na zlepšení.
Zobrazí podrobnosti o rozsahu a platnosti licence
Zobrazí podrobnosti o verzi a původcích aplikace
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Stavový řádek
















 - zvolený uživatel aplikace
 - zvolený slovník (komplet)
 - akustický model – muž/žena
 - aktuálně připojené akustické periferie
 - stav a postup automatické adaptace na hlas aktuálního uživatele
 - indikace využití grafického procesoru – CPU nebo GPU (SSE=CPU, CUDA=nVidia, OpenCL= jiná GPU)
 - indikace nastavení klávesnice: OVR - zapnutí nebo vypnutí režimu přepisování textu klávesou „Insert“. Pokud
je režim OVR zapnutý, nahrazuje psaný text již existující znaky; ABC – funkce „Caps lock“ / klávesa 
všechna písmena se píšou velká; 123 – funkce „Num lock“ – je zapnutá numerická klávesnice
 - lupa - určuje velikost zobrazení textu na ploše
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Ovládací panel




 Tlačítko
spouští rozpoznávání a indikuje připravenost
aplikace k rozpoznávání. Toto tlačítko se během rozpoznávání změní na
tlačítko pro zastavení diktátu
. Pozastavení se provede
tlačítkem

.

Rozpoznaný text nelze editovat dříve, než je systém opět ve
stavu připravenosti (základní tlačítko je ve stavu zahájení diktátu):








Pokud se zobrazuje tlačítko takto
, provádí aplikace
dokončování rozpoznávacího procesu a editace není možná. Přitom se
mohou ukládat zálohy.
 Barvy v indikaci úrovně hlasitosti mikrofonu mají tento význam:




indikuje se rozpoznání
ticha, když je zapnut režim
hlasového ovládání

rozeznává se řeč

příliš hlasitá řeč
(zvuky)

 Jezdec manuálního nastavení hlasitosti mikrofonu,
 regulace hlasitosti a rychlosti přehrávání.
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všimněte si
rozdílu
v možnostech
klávesových
zkratek

Nastavení aplikace
Nastavení aplikace je rozloženo do čtyř karet: dvě pro individuální uživatelská nastavení, jedna pro nastavení
momentálně použitého kompletu (slovníku) a jedna karta pro obecné chování aplikace
Karta Uživatelská 1
obsahuje nastavení
vých informací o
nastavení písma, část
ských nastavení pro
aplikace:

doplňkouživateli,
uživatelchování

Do jména
uživatele lze
podle potřeby
doplňovat
anebo měnit
tituly před a
za jménem a
také změnit
heslo přístupu
(heslo není
povinné).

Během diktování lze přidávat
klávesnicí do textu interpunkční
znaky, smazat poslední slovo
nebo větu. Lze jim přiřadit i jiné
klávesy
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Výchozí nastavení textu
Po kliknutí na tlačítko
se objeví
následující okno pro písmo, kde se nastavují všechny potřebné atributy:
Kliknutím na okénka s barvou se nastavují barvy
písma pro jednotlivé typy zobrazení rozpoznávaných slov:

Nové nastavení se projeví až po opětovném
spuštění nebo při otevření nového dokumentu.
Tip: Všechny atributy písma lze v rozpoznaném textu také, podle
potřeby, nastavovat přímo, pomocí lišty pro formátování textu


 - Typ písma (font)
 - velikost písma
 - řez a styl (tučné, kurzíva,
podtržené, přeškrtnuté)











 - zarovnání odstavců (vlevo, vpravo, na
střed, do bloku)
 - číslování odstavců (arabská čísla,
římská čísla), odrážky
 - barva textu
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Uživatelská nastavení











 Hranice pro správné slovo je nastavení odlišného zobrazení těch slov,
u nichž byla pravdě podobnost správného rozpoznání nižší než nastavený
limit. Zvýšením limitu bude více slov označeno jako nejistá, snížením
naopak.
 Oddělovač řádů je znak, kterým se v číslech oddělují tisíce, milióny
apod., např. tečka – 1.000,-.
 Vypisování výsledků je interval, ve kterém se mění postupně
rozpoznávaný text. Zde uvedená hodnota 0 je v milisekundách,
rozpoznávaný text se obměňuje bezprostředně.
 Volitelně se nastavuje psaní velkých písmen po dvojtečce.
 U každého rozpoznaného slova se při přiblížení kurzoru objeví, co a s
jakou pravděpodobností se rozpoznalo (tzv. míra důvěry). Toto zobrazování může být problematické při editaci textu a tímto nastavením jej lze
vypnout.
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 V okně šablon se zobrazují všechny šablony uživatele. Zapnutím této volby se řadí ty, které se vztahují k aktuálně
nastavenému kompletu, jako první.
 Šablony mohou mít přiřazené klávesové zkratky a hlasové povely pro jejich vyvolání. Tímto nastavením lze
ignorovat všechny šablony, které byly vytvořeny pro jiný slovník (komplet).
 Při každé inicializaci, tj. při spuštění nebo při změně kompletu, se automaticky nabízí nastavení mikrofonu. Tuto
funkci lze vypnout a nastavovat mikrofon podle příležitosti
 Nastavením se určuje interval pro ukládání záloh rozpracovaných dokumentů
 Nastavení odstavců umožňuje vytvářet text ve formátu, který při dalším zpracování není již potřeba dále
upravovat.

 Zobrazení nebo ukrytí panelu šablon a ovládacího panelu lze

nastavovat pro jeho chování při spuštění aplikace s těmito
možnostmi:

17

Karta Uživatelská 2
obsahuje nastavení pro přehrávání videa a nastavení externího textového editoru, nastavení pro email a nastavení pro
interaktivní mód:











nastavení pro schránku
nastavení lupy
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 Aplikace umožňuje přehrávání video souborů, k nimž se diktuje nový text, např. pro titulky. Nastavuje se délka
úseku, o který se nové přehrávání vrátí zpět (kvůli návaznosti) a délka skoků v záznamu.
Tip: Přehrávání videa lze využít také pro přediktování zvukové nahrávky nedostatečné kvality.
Při ukončení aplikace se zobrazuje nabídka jak naložit s otevřeným dokumentem.

Vypnutím funkce „Při ukončení zobrazovat rozšířený dialog“ se tato nabídka přeskočí.
 Při použití spelování lze zobrazit okno s nápovědou, jak se spelovací abeceda vyslovuje.
 Aplikace spolupracuje s MS Word. Může využívat jeho nástroje na kontrolu pravopisu. Rozpoznaný text se může
přenést do prostředí Wordu a dále ho editovat zde. Může být použit i jiný libovolný textový editor, který se po
stisknutí tlačítka otevře a do něhož se přenese veškerý rozpoznaný text (v tomto nastavení
- viz lišta s tlačítky
pro rychlé vyvolávání funkcí aplikace v základním okně). Pokud neznáte umístění textového programu (např. MS
Word) ve vašem počítači, kontaktujte rovněž správce sítě.
 Slova, která by mohla kriticky změnit význam textu, se zvýrazní barvou. Opravy hlasem se ukončují automaticky
po dokončení řeči. Zde se nastavuje délka odmlky potřebná pro ukončení přediktovávaného úseku textu.
 Nastavování schránky se vztahují i na export do Wordu či externího editoru.
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 Pokud není na počítači instalován MS Word, ale jiný textový editor, např. OpenOffice, vloží se jeho umístění do
tohoto políčka.
 Zde se zvolí, v jakém formátu budou soubory standardně ukládány
 Pokud bude nastaven server pro odchozí poštu, lze rozpoznaný text odeslat e-mailem. Neznáte-li nastavení
svého poštovního účtu, kontaktujte správce poštovního serveru.
 Zaškrtnutím tlačítka „Duplikovat veškerý text do hlavního okna“ se v interaktivním módu zapisuje
rozpoznávaný text jak do cizí aplikace, tak do hlavního okna aplikace, kam se zaznamenávají i podrobnosti o
průběhu rozpoznávání (míra důvěry, zvukový záznam, formátování). Podle potřeby lze do cizí aplikace zapisovat
všechna slova s malým nebo velkým písmenem na začátku.
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Karta Uživatelská 3
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 Při zaškrtnutí tohoto políčka lze hlasem ovládat každé tlačítko nebo zaškrtávací volbu ve všech dialozích
aplikace, maximalizovat, minimalizovat a zavírat okna, dále lze ovládat menu, přepínat záložky (například v dialogu
Nastavení), vybírat uživatele a komplety, slovníky v dialogu, nahrazování slov aj.
 Zde se vypíná nebo zapíná použití hlasových povelů používaných během diktování.
 Při začátku anebo konci spuštění každého úseku diktování se zapíše do textu časová značka, která umožní
případnou rekonstrukci časového průběhu procesu, během něhož se diktovalo.
 Nastavení slouží k pohybu ve zvukovém záznamu (vrátit se zpět nebo poskočit dopředu) s pomocí externích
diktovacích zařízení (nožní ovládání, USB záznamník).
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Kompletová nastavení
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 Zaškrtnutím políčka „Použít režim pro pomalé počítače“ se nejprve ukládá zvukový soubor a podle možností
počítače se pak zpracovává. Režim je určen pro pomalejší počítače1, resp. pro velké slovníky (komplety).
Tip: Off-line režim použijte také pro dlouhé pasáže diktátu.
 Počítání míry důvěry označuje procento pravděpodobnosti správného rozpoznání pro každé rozpoznané slovo.
 Adaptace akustického modelu zpřesňuje rozpoznávání v závislosti na charakteru hlasu mluvčího a prostředí, ve
kterém diktuje. Adaptace je individuální pro každého vybraného uživatele. Pokud se prostředí změní, lze pro něj
adaptaci opakovat, případně ji lze vypnout. Ve stavovém řádku se indikují fáze automatické adaptace.
 Automatické nastavení rychlosti rozpoznávání se přizpůsobuje dostupnému výkonu počítače. Doporučuje se
automatické nastavení vypnout, pokud je výkon dostatečný.
„Automatické nastavení rychlosti rozpoznávání“ anebo korekci posuvným jezdcem zapněte jen tehdy, pokud
není váš počítač dostatečně výkonný – schopnosti rozpoznávání se tím snižují.
 Pokud se používá přepisování ze zvukových souborů pro stále téhož uživatele, doporučuje se nastavit adaptaci,
rozpoznávání se zlepší.

Pomalým počítačem se rozumí takový, jehož procesor není dvoujádrový (dual core) a má taktovací frekvenci nižší než 2 GHz.
Jaký je takt vašeho počítače zjistíte kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu „tento počítač“ na ploše a zvolením možnosti „vlastnosti“.
1
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Obecná nastavení





zde musí být vybrán
správný typ připojených
sluchátek




zde se nastavuje přístup
k serverům pro on-line a offline rozpoznávání v síti
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 Při Zaškrtnutím políčka „Zvolit při startu minulého uživatele a komplet“ v globálním nastavení bude aplikace
při dalším spuštění nastavena stejně, jak byla ukončena.
 Aplikace při spuštění automaticky kontroluje v internetu, zda je dostupná její novější verze. Tuto funkci lze
v nastavení aplikace vypnout (zaškrtávacím políčkem).
Pokud nemáte z důvodů bezpečnosti přímý přístup k internetu, funkci vypněte.
 Aplikace analyzuje hardware počítače a zjistí, zda je možné využívat samostatnou grafickou kartu (GPU).
V případě jejího využití GPU je rozpoznávání nejen rychlejší, ale i lepší. Ve stavovém řádku se pak indikuje, zda se
využívá CPU, tj. procesor počítače, nebo GPU, tj. samostatný grafický procesor.2

 Kromě sluchátek s mikrofonem lze používat také USB diktovací zařízení. Tlačítkem
se provede jeho
detekce, nastavení a převzetí funkcí tlačítek, která lze používat alternativně k tlačítkům a ovládacím prvkům
počítače nebo této aplikace (myš, záznam
, posun apod.).
 Aplikace umožňuje, aby se rozpoznávání provádělo na serverech v síti, a to v okamžitě (on-line), nebo po částech
(off-line). Nastavení přístupu k serverům provede váš správce sítě. Tlačítky
můžete připojení k serveru
zkontrolovat.
2

Podporuje se využití GPU nVidia s ovladačem CUDA 3.1 (minimální verze ovladačů 257.21), resp. jiné GPU ve standardu OpenCL

26

