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Indledning

Talegenkendelse har i dag nået en modenhedsgrad, hvor det vil være interessant at benytte det i det industrielle miljø på slagterierne. I dag registrerer slagterierne anmærkninger, data eller kommentarer på slagtegrise manuelt. Samtidig har de fleste slagtere ikke adgang til terminaler
fra deres placering på slagtegangen. Der vil dermed med fordel kunne
introduceres et talegenkendelsessystem, som eventuelt vil kunne overflødiggøre brugen af nogle terminaler på sigt.

Formål

Der skal i dette projekt udarbejdes og demonstreres en løsning, som kan
give ”frie hænder” og mindre tastearbejde. Introduktionen af talegenkendelse på slagteriet kan åbne op for flere registreringer og øge kvalitetsniveauet.
I dette projekt skal der udvælges en brugscase, fx leverandørterminalen
eller veterinærterminalen.
Der skal i samarbejde med følgegruppen udføres en koncepttest på udvalgte værtsslagterier.

Indhold

Denne rapport indeholder et sammendrag af
•

Kravspecifikation

•

Demonstratorsoftware

•

Valg af brugscase

•

Koncepttest

Kravspecifika-

Generelle krav

tion

Headsettet, der skal benyttes til at indtale kommandoer i, skal kunne
fungere i en normal arbejdssituation på et slagteri. Derfor stilles der
store krav til headsettet. Det skal kunne holde til sved, stød og støv. Et
trådløst headset, som kan holde batteri en hel arbejdsdag, foretrækkes.
Grundet støj på slagtelinjen skal headsettet også fungere som et høreværn.
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Brugerinterface (input eller output fra talegenkendelsen)
Brugeren skal kunne indtale et fast defineret sæt kommandoer. Derfor
skal talegenkendelsen ikke kunne benyttes til at indtale ”fritekst”.
For at der ikke udarbejdes et system, som er låst til kun at genkende én
persons stemmeleje, skal systemet kunne gentrænes til flere brugere.
Når kommandoer bliver genkendt af systemet, skal der være en visuel
accept eller besked i headsettet. Hvis systemet ikke kan genkende de
indtalte kommandoer, skal der ligeledes gives advarsel enten visuelt eller igennem headsettet.
Kvalitetskrav
Der er opstillet krav til kvaliteten af talegenkendelse, som skal være på
samme niveau som allerede eksisterende registreringer.
Systemer skal være i stand til at fungere ved linjehastigheder + 10%.
Ved leverandørterminalen vil dette svare til 900+10% = 990 grise/time.
Vurdering af

Der er blevet udført en vurdering af systemer og operationer, hvor tale-

systemer og

genkendelse eventuelt ville kunne erstatte eller supplere den manuelle

funktioner

registrering. Følgende operationer eller systemer er blevet vurderet.
•

Gruppevis indtransport af grise (aktivering af køresedler, kvittering
for placering i fold, afslutning af køreseddel etc.)

•

Leverandørregistrering (angivelser af køn-kode, leverandørnummeret)

Brugscase

•

Veterinærsystemet (sygdomskoder)

•

MesterPC

•

VisStik

Der er opstillet brugscases for tre systemer eller funktioner:
•

Registrering af sygdomskoder på veterinærsystemet

•

Ved indtast af leverandørnumre

•

Generel mulighed for genkendelseskommandoer, der skal aktivere Ftaster i fx stødbordsterminal.

Teknologisk Institut har i samråd med følgegruppen valgt at arbejde videre med brugscases, der vedrører leverandørterminalen.
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Demonstrator-

Demonstration i kontormiljø

software

Teknologisk Institut har fået udviklet et demonstratorprogram på konceptbasis af firmaet PCSys. PCSys benytter en talegenkendelse fra firmaet Honeywell – Vocollect.
Teknologisk Institut deltog i en demonstration af det udviklede software
hos PCSys. Demonstrationen virkede meget lovende. I samarbejde med
PCSys trænede Teknologisk Institut medarbejdere i talegenkendelse.
Herunder ses et screen dump af demonstratorprogrammet.
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Grønne kasser indsat grundet anonymisering.

Koncepttest
Som en del af projektet skulle demonstratorsoftwaren koncepttestes på
et værtsslagteri i samarbejde med projektets følgegruppe.
Personale fra Sæby slagteri blev trænet i et støjsvagt kontormiljø. Koncepttesten foregik ved leverandørterminalen. Her viste der sig væsentlige udfordringer for talegenkendelsen grundet den store mængde baggrundsstøj.
Det var problematisk at høre, hvad der blev sagt i headsettet, og genkendelsen genkendte under 50% af det indtalte. Der blev lavet en tilsvarende koncepttest ved veterinærterminalen med samme resultat.
Konklusion

Der skal arbejdes på at løse problemstillingen med, at brugeren ikke
kan høre udtalte menupunkter i headsettet. Der skal ligeledes arbejdes
på at finde headset, der kan være mere støjreducerende overfor baggrundsstøj, da talegenkendelsen så vil få bedre betingelser. Honeywell,
der er firmaet bag ved talegenkendelsen, skal kontaktes og tages med
på råd.
Desuden skal der findes headset, der kan fungere som høreværn.
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