
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA KONKURSU NA OPRACOWANIE 

SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA MOWY I MÓWCY  

 

I. WPROWADZENIE 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Regulaminu Senatu Kancelaria Senatu 

zapewnia transmisje z posiedzeń Senatu oraz komisji senackich, a także udostępnia zapisy stenograficzne z 

tych posiedzeń na senackiej stronie internetowej. Obecnie dąży do opracowania przystępniejszej formy 

transmisji video z obrad oraz do skorelowania stenogramu z nagraniem video, a także do usprawnienia 

niektórych procesów wewnętrznych dzięki wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań w zakresie automatycznego 

rozpoznawania mówcy oraz wspomagania transkrypcji.  

 

Dzięki doprowadzeniu projektu do celu obywatele uzyskaliby dostęp do dokumentacji skorelowanej z 

nagraniem video, ułatwione zostałoby odnajdywanie nagrań poszczególnych wypowiedzi senatorów, ponadto 

sama transmisja obrad stałaby się przystępniejsza. 

 

II. WIZJA 

 

Założeniem jest wzbogacenie stenogramu (oraz bazy wypowiedzi senatorów) w linki do konkretnego miejsca 

w nagraniu video. Opisy mówców w transmisji video byłyby trafniejsze i szybciej dostępne. Docelowo 

pomogłoby to w opracowaniu szczegółowego panelu do nawigacji po nagraniu video. 

 

Automatyzacja procesów wewnętrznych ułatwi i przyspieszy pracę nad transmisją i dokumentacją z posiedzeń 

Senatu i komisji senackich. 

 

Wprowadzenie sztucznej inteligencji i automatyzacja procesów wewnętrznych pomoże wyeliminować tzw. 

błędy ludzkie. Rozpoznawanie mówców na podstawie głosu i obrazu oraz narzędzi do wspomagania 

transkrypcji wypowiedzi wprowadzi szereg usprawnień i służyć będzie do wyeliminowania ryzyk związanych z 

procesem.  

 

III. ROZWIĄZANIE 

 

Optymalne rozwiązanie to aplikacja-system wspomagający pracę stenotypistek oraz operatorów TV, który 

pozwoli szybko i automatycznie identyfikować mówców na podstawie analizy dźwięku (głosu) oraz obrazów 

video oraz wykonywać transkrypcję mowy na tekst. 

 

Kluczowe funkcje systemu 

 rozpoznawanie mówcy na podstawie nagrania audio 

 rozpoznawanie mówcy na podstawie nagrania video 

 przyjmowanie jako dane wejściowe nagrań audio, video lub zdjęć i zwracanie wyniku w formacie pliku 

XML o podanej strukturze 

 funkcja uczenia się na podstawie nowo gromadzonych danych (aktualizacja modelu) 

Dodatkowa funkcja systemu 



● automatyczna transkrypcja mowy na tekst 

 

IV. MIERNIKI SKUTECZNOŚCI WDROŻENIA 

 

Wskaźniki w zakresie rozpoznawania mówców kilku typów: 

1.) senatorowie (dostępne relatywnie liczne próbki głosu i zdjęcia) – identyfikacja szybka, całkowicie 

automatyczna (nieangażująca obsługi), bezbłędna, nawet wtedy, gdy twarze w momencie mówienia są 

niewidoczne (czyli identyfikacja głównie na podst. głosu, a identyfikacja na podst. obrazu jako ewent. 

element dodatkowy, weryfikator); 

2.) uprzednio rozpoznani goście, np. przedstawiciele rządu (dostępne nieliczne próbki głosu i zdjęcia) – 

identyfikacja szybka, do pewnego stopnia zautomatyzowana, względnie trafna (identyfikacja na podst. 

głosu i obrazu, system sygnalizuje rozpoznania niepewne, wyświetla sugestie, szybko uwzględnia 

ewentualne korekty wprowadzone przez obsługę, czyli „uczy się”); 

3.) goście wypowiadający się pierwszy raz (brak próbek głosu i zdjęć) – szybkie zgłoszenie braku danych w 

systemie, po wprowadzeniu danych przez obsługę system archiwizuje próbkę głosu i uwzględnia tak 

powiązane dane w następnych analizach i generowanych sugestiach. 

 

Wskaźniki w zakresie transkrypcji: 

– podział tekstu uwzględniający zmiany mówców, także w sytuacji nakładających się na siebie wypowiedzi (tj. 

rozróżnianie mówców mówiących jednocześnie); 

– trafna transkrypcja mowy, z względnie logicznymi podziałami na akapity, zdania (tj. wykorzystująca cechy 

prozodyczne wypowiedzi i/lub inne elementy modeli akustycznych i językowych do odpowiedniej segmentacji 

przetworzonego tekstu z użyciem znaków interpunkcyjnych; niepożądany jest zapis typu słowotok); 

– trafne rozpoznawanie i zapisywanie wyrażeń charakterystycznych dla użyć specjalistycznych (m.in. prawo, 

ekonomia, polityka), rozpoznawanie akronimów i popularnych wyrażeń obcojęzycznych (gł. łacina i angielski). 

 

System powinien uczyć się na podst. nanoszonych poprawek, zarówno w zakresie rozpoznawania mówców na 

podst. głosu/obrazu, jak i w zakresie transkrypcji. 

 

V. KRYTERIA I ETAPU 

 

Ocenie podlega: 

● skuteczność identyfikacji mówcy na podstawie nagrań audio; 

● skuteczność identyfikacji mówcy na podstawie udostępnionych obrazów; 

● transkrypcja mowy na tekst ze zgodnością minimum 70% - im większa tym wyżej oceniony projekt. 

System powinien posiadać mechanizmy „uczenia się”. Z transkrypcją wiązał się będzie całkowity czas 

obróbki tekstu. Wygodny interfejs do korekty stenogramu, podział tekstu uwzględniający zmiany 

mówców, System powinien dzielić wypowiedzi na zdania z zastosowaniem znaków interpunkcyjnych; 

● skuteczność diagnozy mówcy pod kątem braku możliwości identyfikacji (osoby których System nie 

potrafi zidentyfikować – nie posiada nagrań audio ani obrazów) – przyjazny interfejs użytkownika w 

celu uzupełnienia braków. 

UWAGA: Interfejs oczekiwanej aplikacji powinien umożliwiać przede wszystkim korektę w zakresie 

identyfikacji mówcy, czasu rozpoczęcia wypowiedzi, zaznaczania niewyłapanej przez system wypowiedzi.  

 

Dane udostępniane w I Etapie:  



 nagrania audio-video z posiedzeń plenarnych Senatu oraz z posiedzeń komisji 

 próbki nagrań identyfikujących mówców 

 zdjęcia mówców 

 stenogram udostępnionych nagrań 

 materiały prezentować będą wystąpienia przynajmniej 5 różnych osób 

 

VI. KRYTERIA II ETAPU 

 

Ocenie podlega: 

● większa skuteczność identyfikacji mówcy na podstawie udostępnionych nagrań audio; 

● większa skuteczność identyfikacji mówcy na podstawie udostępnionych obrazów; 

● transkrypcja mowy na tekst ze zgodnością minimum 90% - im większa tym wyżej oceniony projekt. 

System powinien posiadać mechanizmy „uczenia się”. Z transkrypcją wiązał się będzie całkowity czas 

obróbki tekstu. Wygodny interfejs do korekty stenogramu, podział tekstu uwzględniający zmiany 

mówców, System powinien dzielić wypowiedzi na zdania z zastosowaniem znaków interpunkcyjnych; 

● skuteczność diagnozy mówcy pod kątem braku możliwości identyfikacji (osoby których System nie 

potrafi zidentyfikować – nie posiada nagrań audio ani obrazów) – przyjazny interfejs użytkownika w 

celu uzupełnienia braków; 

● dodatkowe punkty za zawarty w module transkrypcji aspekt „uczenia się”, który pozwoli na przestrzeni 

pół roku zwiększenie wskaźnika do min. 95% skuteczności. 

UWAGA: Interfejs oczekiwanej aplikacji powinien umożliwiać przede wszystkim korektę w zakresie 

identyfikacji mówcy, czasu rozpoczęcia wypowiedzi, zaznaczania niewyłapanej przez system wypowiedzi 

 

Dane udostępniane w II Etapie:  

 nagrania audio-video z posiedzeń plenarnych Senatu oraz z posiedzeń komisji 

 próbki nagrań identyfikujących mówców 

 zdjęcia mówców 

 stenogram udostępnionych nagrań 

 materiały prezentować będą wystąpienia przynajmniej 100 różnych osób 

 


