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ROZPOZNAWANIE MOWY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ZDARZENIAMI  

RADIOKOMUNIKACYJNYMI 

 

W artykule omówiona została koncepcja zastosowania technik rozpoznawania mowy w systemie zarządzania zdarzeniami 

radiokomunikacyjnymi (Radiocommunication Events Management System – REMS), którego zadaniem jest proces wspomaga-

nia podejmowania decyzji przez operatorów urządzeń radiokomunikacyjnych GMDSS na statkach morskich. Przeprowadzono 

eksperymenty na stanowisku laboratoryjnym, co zaowocowało wnioskami.  

 

WSTĘP 

Głównym zadaniem systemu GMDSS (Global Maritime Di-
stress Safety System) jest umożliwienie łączności pomiędzy stat-
kiem znajdującym się w niebezpieczeństwie, a stacją brzegową i 
ośrodkiem ratownictwa morskiego MRCC [1, 2, 5, 13]. Podczas 
eksploatacji statku radiooperator GMDSS monitoruje, selekcjonuje 
oraz weryfikuje strumień informacji przychodzących drogą radiową. 
Dane te mają bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjono-
wania i eksploatacji statku. Na ich podstawie podejmowanych jest 
wiele decyzji m.in. dotyczących nawigacji, co ma zasadniczy wpływ 
na bezpieczeństwo pracy na morzu.  

Operator GMDSS odpowiedzialny jest za przestrzeganie prze-
pisów i procedur Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz konwen-
cji: SOLAS i STCW [5, 10, 12]. Konieczność zarządzania dużą 
ilością informacji, złożoność procedur radiokomunikacyjnych, nie-
właściwa obsługa urządzeń, stają się najczęstszą przyczyną niewy-
dolności, nieskuteczności i nieużyteczności systemu radiokomuni-
kacyjnego [11].  

Propozycją rozwiązania powyższych problemów może być 
opracowany model Systemu Zarządzania Zdarzeniami Radiokomu-
nikacyjnymi (Radiocommunication Events Management System – 
REMS) [6, 7, 8, 9], którego głównym celem będzie wspomaganie 
procesów podejmowania decyzji przez operatorów urządzeń radio-
komunikacyjnych GMDSS. 

Do prawidłowego działania systemu REMS konieczne jest do-
starczenie danych wejściowych (sygnałów i danych odbieranych za 
poszczególnych systemów radiokomunikacyjnych) w postaci możli-
wej do przetworzenia i analizy w programie komputerowym. Łącz-
ność alarmową realizować można np. za pomocą cyfrowego selek-
tywnego wywołania (DSC – Digital Selective Calling), łączności 
fonicznej w pasmach VHF i MF/HF oraz terminali satelitarnego 
systemu łączności Inmarsat. Informacje odbierane w postaci cyfro-
wej z wykorzystaniem cyfrowego selektywnego wywołania, rediote-
lexu, czy systemu Inmarsat C mogą być konwertowane do postaci 
wymaganej przez system REMS. W podsystemach GMDSS wyko-
rzystujących komunikację głosową konieczne jest wykorzystanie 
oprogramowania służącego do rozpoznawania mowy.  

1. ODBIÓR SYGNAŁÓW Z PODSYSTEMÓW GMDSS 

Do zadań systemu REMS należeć będzie m.in. wspomaganie 
decyzji operatora GMDSS w sytuacjach takich jak [6, 7, 8, 9]: 

– dwustronna łączność w niebezpieczeństwie, 
– łączność koordynacyjna SAR (Search and Rescue), 
– łączność na miejscu wypadku (OSC – On scene Communica-

tions), 
– lokalizacja miejsca katastrofy 
– łączność między wieloma statkami w sytuacji przed awaryjnej i 

awaryjnej. 
Zadaniem systemu będzie także rejestracja i archiwizacja sy-

gnałów i danych cyfrowych nadawanych oraz odbieranych za po-
średnictwem poszczególnych podsystemów GMDSS. 

Dla realizacji zdefiniowanych powyżej zadań i modelowania sy-
tuacji w systemie REMS konieczne jest przede wszystkim pozyska-
nie sygnałów z poszczególnych podsystemów łączności. W podsys-
temach (urządzeniach) wykorzystujących dane w postaci cyfrowej, 
w wielu przypadkach wyprowadzone są odpowiednie porty komuni-
kacyjne. Najczęściej w takich wypadkach wykorzystywana jest 
transmisja szeregowa za zastosowaniem interfejsu RS-232 lub 
stworzony przez National Marine Electronics Association protokół 
komunikacji między morskimi urządzeniami elektronicznymi NMEA, 
w wersji NMEA 0183 [3] i nowszej NMEA 2000 [4]. Stosunkowo 
proste jest także „przechwycenie” sygnałów wysyłanych na drukarkę 
z wykorzystaniem portu LPT.  

W przypadku sygnałów fonicznych (mowy) przesyłanych w 
podsystemach wykorzystujących radiotelefonię w pasmach VHF 
oraz MF/HF, zachodzi konieczność pozyskania sygnałów analogo-
wych. Do prawidłowej pracy systemu REMS konieczne jest uzyska-
nie dwóch sygnałów z każdego radiotelefonu, sygnału nadawanego 
oraz odbieranego. Teoretycznie możliwe jest wyprowadzenie odpo-
wiednich, potrzebnych sygnałów bezpośrednio z płyty głównej 
urządzenia. Wymaga to jednak wyprowadzenia sygnałów: nadawa-
nego i odbieranego, odpowiednio z toru nadajnika i odbiornika 
radiotelefonu. W praktyce, ingerencja w podzespoły elektroniczne 
radiotelefonów w systemie GMDSS już zainstalowanych na statku 
morskim bez zaangażowaniu specjalistycznego serwisu jest nie-
możliwe. Łatwiejszym rozwiązaniem jest wyprowadzenie sygnałów 
bezpośrednio z mikrofonu oraz głośnika transceivera. Rozwiązanie 
takie umożliwia pozyskanie nadawanych i odbieranych sygnałów z 
większości urządzeń nadawczo-odbiorczych wykorzystywanych w 
systemie GMDSS. 

W warunkach laboratoryjnych wykorzystano do testów trans-
ceivery Sailor z serii 2000 (Rys. 2) pracujące w pasmach morskich 
VHF oraz MF/HF. Wykonano i zainstalowano rozgałęźniki umożli-
wiające wyprowadzenie sygnałów z głośnika oraz mikrofonu urzą-
dzenia (Rys. 1). Niewielkie obniżenie poziomu nadawanych i odbie-
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ranych sygnałów nie przeszkadzało w prawidłowej pracy urządze-
nia.  

Odbiór przechwyconych sygnałów przez komputer PC za zain-
stalowanym systemem REMS odbywa się za pośrednictwem wej-
ścia mikrofonowego lub wejścia liniowego standardowej karty 
dźwiękowej. W niektórych przypadkach może być konieczne zasto-
sowanie wzmacniacza zapewniającego dostosowanie poziomu 
przechwytywanego sygnału do wymagań wejść karty dźwiękowej. 
W przypadku zastosowanych w testach laboratoryjnych transceive-
rów Sailor z serii 2000 pracujących w pasmach morskich VHF oraz 
MF/HF nie było to konieczne.  

 

 
Rys. 1. Wyprowadzenie sygnałów z mikrofonu oraz głośnika trans-
ceivera Sailor 

2. ROZPOZNAWANIE MOWY 

Dla prawidłowej realizacji podanych wcześniej zadań i mode-
lowania sytuacji w systemie REMS konieczne jest m.in. [6, 7, 8, 9]: 
– uwzględnienie przepisów i procedur wynikających z Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego oraz konwencji SOLAS i STCW, 
– uwzględnienie chronologii poszczególnych zdarzeń radiokomu-

nikacyjnych i nieradiokomunikacyjnych dla poszczególnych sta-
cji i systemów łączności w aspekcie pokrycia zasięgiem global-
nej komunikacji, 

– określenie pozycji i zmian położenia poszczególnych statków 
znajdujących się w zasięgu działania systemu alokacji zdarzeń, 

– prezentowanie zdarzeń w kolejności chronologicznej z 
uwzględnieniem podziału na poszczególne środki łączności i 
kierunki transmisji komunikatów (przychodzące i wychodzące). 
Aby prawidłowo spełniać powyższe funkcje system REMS musi 

mieć dostęp do informacji zawartych w prowadzonej koresponden-
cji. Konieczne jest rozpoznawanie szeregu zwrotów wykorzystywa-
nych w radiokomunikacji morskiej do przesyłania na oraz ze statków 
wszystkich informacji i ostrzeżeń związanych z alarmowaniem, 
organizacją akcji poszukiwawczo-ratowniczych SAR oraz bezpie-
czeństwem żeglugi.  

Cała korespondencja w systemie GMDSS odbywa się w języku 
angielskim. Z tego względu rozpoznawanie mowy może zostać 
ograniczone do jednego języka. Uprości to znacznie cały proces i 
pozwoli na ograniczenie liczby rozpoznawanych słów. Zakres roz-
poznawanych słów można dalej ograniczyć wykorzystując tzw. 
zestaw zwrotów SMCP (Standard Marine Communication Phrases). 
Zawiera on zwroty, które powinny być wykorzystywane przez radio-
operatorów w ściśle określonej formie. Ponadto proces rozpozna-
wania mowy znacznie ułatwia stosowanie przez radiooperatorów 
podstawowych reguł prowadzenia łączności. Operator prowadzący 
korespondencję powinien [1]: 
– stosować jasne i zwięzłe wypowiedzi, 
– używać zalecanych słów, kodów, fraz (zestaw zwrotów SMCP), 
– podawać liczy w postaci szeregu cyfr, 
– powstrzymywać się od wstawiania dodatkowych dźwięków w 

swoim komunikacie, zwłaszcza takich jak: „ach”, „hmm”, „no” itp. 
– mówić wyraźnie bez emisji dźwięków dodatkowych (w tle), 
– zachować optymalną odległość od mikrofonu, dostosować 

tempo mówienia, poziom głosu, 
– prowadzić korespondencję zgodnie z ustaloną kolejnością 

transmisji dla poszczególnych rodzajów łączności (rozpoczynać 
od określonych w przepisach zwrotów: mayday, securite, nazwy 
stacji wywoływanej, kończyć komunikat słowem „over” itp.) 
Do najważniejszych wyrażeń, które muszą być rozpoznawane 

należą m.in.: 
– zwroty wykorzystywane do określenia priorytetu łączności – w 

niebezpieczeństwie (distress communication – mayday z głów-
nym uwzględnieniem trzykrotnego powtórzenia mayday), w 
łączności pilnej (urgency communication – pan-pan), w łączno-
ści bezpieczeństwa (safety communication - securite).  

– zwroty i wyrazy wykorzystywane we wszystkich rodzajach łącz-
ności, niezbędne do określenia pozycji, czasu itp. Należą do 
nich m.in. cyfry, kierunki (north, south, east, west) i inne. 
 

 

Rys. 2. Transceiver Sailor VHF RT2048 wykorzystywany do testowania systemu rozpoznawania mowy 
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Szczególne znacznie ma w tym przypadku prawidłowe rozpo-
znawanie słów i zwrotów niezbędnych do prawidłowego procesu 
wspomagania decyzji w sytuacji zagrożenia oraz w czasie akcji 
poszukiwawczo-ratowniczej (Search and Rescue).  

W początkowym etapie łączności najważniejsze jest określenie 
jej priorytetu. Bardzo ważne jest też prawidłowe rozpoznawanie cyfr 
i kierunków. Jest to konieczne do prawidłowego określenia pozycji 
statku znajdującego się w sytuacji niebezpiecznej, czy też jego 
numeru MMSI. W sytuacjach wątpliwych konieczne jest weryfikacja 
prawidłowości rozpoznawanego tekstu przez operatora GMDSS. 

W celu wyeliminowania ewentualnych błędów w procesie roz-
poznawania mowy, proces ten będzie przeprowadzany kilkukrotnie 
dla tego samego tekstu. Otrzymane wyniki będą porównywane. W 
przypadku wystąpienia różnic w rozpoznawanych tekstach, operator 
systemu GMDSS będzie musiał skontrolować i porównać rozpozna-
ny tekst z własnoręcznie odebranym lub zarejestrowanym w syste-
mie REMS nagraniem. Takie sprawdzenie ma szczególne znacznie 
np. w przypadku odbioru cyfr. Za ich pomocą przekazywana jest 
m.in. pozycja statku w niebezpieczeństwie.  

3. PROGRAMOWA IMPLEMENTACJA ROZPOZNAWANIA 
MOWY 

Informatyczne narzędzia rozpoznawania mowy są przedmio-
tem badań wielu instytucji od wielu lat. Podstawowe problemy zwią-
zane z tą dziedziną to: 
– rozpoznawanie pojedynczych fonemów, 
– rozpoznawanie izolowanych słów, 
– rozpoznawanie łączonych słów, 
– rozpoznawanie mowy ciągłej, 
– rozpoznawanie mowy spontanicznej. 

Istotne aspekty to także fakt czy mowa ma być rozpoznawana 
w czasie rzeczywistym czy najpierw rejestrowana, a potem odtwo-
rzona w celu jej rozpoznania oraz zależność od mówcy. Nie bez 
znaczenia jest także rozmiar słownika: 
– mały – kilkadziesiąt słów i zwrotów, 
– średni – kilkaset słów i zwrotów, 
– duży – kilka tysięcy słów i zwrotów, 
– bardzo duży – dziesiątki tysięcy słów. 

Poza tym należy również zwrócić uwagę na problemy związane 
z samą komunikacją głosową takie jak znużenie mówcy, zaburzenia 
głosu, akcent, niepożądane dźwięki itp.  

Wiodące firmy informatyczne takie jak Google czy Microsoft 
udostępniają już swoje API (Application Programming Interface), 
dzięki którym możliwe jest wykorzystanie dostępnych rozwiązań w 
projektowanych systemach informatycznych. 

W systemie REMS zaproponowano wykorzystanie biblioteki 
Microsoft.Speech przy użyciu języka programowania C#. Rozpo-
znawanie mowy z wykorzystaniem tego API można przedstawić w 
kilku krokach: 

1. Inicjalizacja rozpoznawania mowy. 
2. Utworzenie gramatyki. 
3. Załadowanie gramatyki do modułu rozpoznawania mowy. 
4. Rejestracja zdarzenia związanego z rozpoznawaniem 

mowy. 
5. Obsługa zdarzenia związanego z rozpoznawaniem mowy. 

Krok pierwszy jest najprostszy i wymaga jedynie deklaracji i przy-
dzielenia pamięci dla struktury SpeechRecognizer: 
 
SpeechRecognizer sr = new SpeechRecognizer(); 
Następnie tworzymy gramatykę: 
 
Choices words = new Choices(); 

words.Add(new string[]  {“mayday”, “pan-
pan”,”securite”}; 
GrammarBuilder gb = new GrammarBuilder(); 
gb.Append(words); 
Grammar g = new Grammar(gb); 
 
Zmienna words zawiera tablicę słów, które będą wykorzystywane 
przez zmienną gb, służącą do utworzenia gramatyki. Następnie 
tworzona jest sama gramatyka (zmienna g), która zawierać będzie 
słowa dostarczone przez zmienną gb.  
 
Kolejny etap to przekazanie utworzonej gramatyki do modułu rozpo-
znawania mowy: 
 
sr.LoadGrammar(g); 
 
Teraz możliwe jest zarejestrowanie zdarzenie związanego z obsłu-
gą rozpoznawania mowy: 
 
sr.SpeechRecognized += new 
EventHandler<SpeechRecognizedEventArgs>(sr_Sp
eechRecognized); 
 
Na koniec, przechodząc do utworzenia samego zdarzenia i jego 
obsługi: 
 
void sr_SpeechRecognized(object sender, 
SpeechRecognizedEventArgs e) 
{ 
  MessageBox.Show(e.Result.Text); 
} 
 

Powyższy kod obsługi zdarzenia spowoduje wyświetlenie ko-
munikatu w postaci okienka, w którym przedstawiony zostanie 
rezultat rozpoznawanie mowy. Jeśli dany zwrot nie będzie jednak 
zgodny z wzorcem dostępnym w gramatyce, czynność ta nie po-
wiedzie się. Warto zastanowić się tutaj nad ewentualną obsługą 
takiego wyjątku. Jak widać biblioteka Microsoft.Speech dostarcza 
niezbędnych narzędzi do rozpoznawania mowy, uwzględniając 
również zastrzeżenia z poprzednich sekcji artykułu. 

Należy zwrócić również uwagę, że cała komunikacja prowa-
dzona w systemach GMDSS i proponowanym systemie REMS jest 
prowadzona w języku angielskim. Biblioteka Microsoft.Speech 
posiada pewne ograniczenie. Działa ona jedynie w przypadku kiedy 
język angielski jest ustawiony jako domyślny na komputerze PC. 
Tym niemniej zastosowanie jej na innych komputerach jest jak 
najbardziej możliwe po zainstalowaniu odpowiedniego pakietu 
językowego w systemie Windows.   

Innym problemem jest stosowany w komputerach PC mikrofon. 
Praca z przykładową aplikacją wykazała, że warto zastanowić się 
nad podłączeniem do komputera dodatkowego zewnętrznego mi-
krofonu.  
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Rys. 3. Interfejs aplikacji do rozpoznawania mowy 

 
Na Rys. 3 przedstawiono przykładowy, prosty interfejs aplikacji 

do rozpoznawania mowy. Przycisk „Enable Voice Control” służy do 
uruchomienia wątku zawierającego kod obsługi zdarzenia rozpo-
znawania mowy. W odróżnieniu od prezentowanego kodu, komuni-
kat nie jest wyświetlany w osobnym okienku, ale na polu tekstowym 
umieszczonym na głównym formularzu aplikacji (będącym również 
jej głównym wątkiem). Zakończenie pracy wątku obsługi rozpozna-
wania mowy odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Disable 
Voice Control”. Wówczas można bezpiecznie zakończyć pracę z 
aplikacją. Oczywiście powyższy interfejs jest bardzo uproszczony, 
ale w pełni ilustruje proces rozpoznawania mowy. Można go rów-
nież rozbudować np. o formularz bazy danych z której słowa będą 
tworzyć gramatykę. Można w niej uwzględniać wszystkie zawarte 
słowa, jak i te wybrane.  

Zawartość pola tekstowego jest zawsze czyszczona w momen-
cie naciśnięcia przycisku „Enable Voice Control” w celu izolacji 
efektów pracy aplikacji dla kolejnych wątków. Po zakończeniu pracy 
wątku, zawartość pola tekstowego jest zapisywana do pliku teksto-
wego (nazwa pliku generowana automatycznie na podstawie aktu-
alnej daty i czasu). 

PODSUMOWANIE 

Niniejszy artykuł przedstawia koncepcję zastosowania rozpo-
znawania mowy w systemie zarządzania zdarzeniami radiokomuni-
kacyjnymi.  

Autorzy proponują wykorzystanie w procesie rozpoznawania 
mowy biblioteki Microsoft.Speech, zaimplementowanej przy użyciu 
języka programowania C#. 

Zaproponowana metoda rozpoznawania mowy pozwala na 
identyfikowanie oraz modelowanie różnych sytuacji wymiany kore-
spondencji pomiędzy obiektami – statkami i stacjami brzegowymi. 
Od jej właściwego działania w znacznym stopniu zależy prawidłowa 
praca całego systemu REMS. 

Opracowana aplikacja służąca do rozpoznawania mowy jest in-
tegralną częścią  Systemu Zarządzania Zdarzeniami Komunikacyj-
nymi, który może przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpie-
czeństwa na morzu. Stanowi uzupełnienie rozwijanych obecnie 
systemów wspomagania decyzji nawigacyjnej i pozwala rozszerzyć 
możliwości ich wykorzystania. 
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Speech recognition in Radio Events Management System 

In this paper an idea of speech recognition in Radio 

Events Management System is described. REMS can be used 

as a tool for supporting the decisions of GMDSS devices 

operators on marine vessels. Some experiments in artificial 

conditions were carried out and the results are described.  
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