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STRESZCZENIE 

 

Niniejsza praca dyplomowa opisuje proces tworzenia gry komputerowej ze sterowa-

niem głosowym wykonanej w silniku Unreal Engine 4. Moduł sterowania głosowego jest 

oparty na wtyczce o nazwie Sphinx-UE4, której autorem jest Shane Colbert. Praca ma na 

celu przybliżenie czytelnikowi zagadnień z dziedziny technologii mowy oraz jak rozpo-

znawanie mowy może wpłynąć na urozmaicenie rozgrywki w grze. Stawia również pyta-

nie, czy sterowanie głosowe ma szansę sprawdzić się jako element bazowy gier. 

Stworzony na potrzeby pracy program nazywa się Voice Combat i jest to gra z gatun-

ku "bijatyka". Zadaniem gracza jest pokonanie przeciwnika poprzez znalezienie odpo-

wiedniej strategii. W grze można sterować na dwa sposoby - za pomocą klasycznego ste-

rowania klawiaturą i myszką lub padem, albo poprzez wydawanie komend głosowych. 

Oprócz tego, opisywane są też inne elementy produkcji gry wideo. W pracy wymie-

niane są różne elementy silnika, języki programowania, implementacja grafiki oraz edycja 

poziomów. 
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SUMMARY 

 

This diploma thesis contains a description of a process of developing a video game 

with voice control in a game engine called Unreal Engine 4. This speech recognition mod-

ule is based on a plugin called Sphinx-UE4, developed by Shane Colbert. By this thesis, a 

reader can extend his/her knowledge about speech technology and how voice recognition 

can affect gameplay. It also questions if voice control can be a key feature in video games. 

The application created for this thesis is called Voice Combat and it is a fighting game. 

Player's task is to defeat an enemy by discovering an effective strategy. There are two 

ways of controlling a character - by using keyboard and computer mouse or gamepad, or 

by issuing voice commands. 

Apart from that, this thesis describes other parts of game development. It mentions 

things such as different engine components, programming languages, graphics implemen-

tation or level edition. 
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1. Wstęp 

W dzisiejszych czasach branża gier wideo rozwija się bardzo dynamicznie. Coraz 

większy nacisk kładzie się na tzw. wirtualną rzeczywistość, czyli dążenie do tego, by gracz 

doświadczał rozgrywki możliwie jak największą liczbą zmysłów. I chociaż standardowe 

granie - czyli takie za pomocą zwykłych urządzeń peryferyjnych - wciąż ma się dobrze, to 

producenci gier cały czas myślą nad tym, w jaki sposób wyróżnić swoje produkcje spośród 

innych gier. 

Najczęstszą rzeczą, na jaką zwraca się uwagę w pierwszej chwili, jest grafika. To ona 

przyciąga największą liczbę potencjalnych graczy. Jednak wrażenia wizualne to nie 

wszystko. Wielu ludzi bardziej interesuje, czy gra ma ciekawy scenariusz albo wciągającą 

rozgrywkę. Są też jednak gracze, dla których bardzo ważne są wrażenia dźwiękowe - czy 

ścieżka dźwiękowa jest klimatyczna i zapadająca w pamięć. 

Kolejna grupa graczy to taka, która w grach ceni oryginalne pomysły, zamiast tych 

samych, powtarzalnych schematów. Jednym z takich pomysłów jest wprowadzenie stero-

wania głosowego. Co prawda czaty głosowe są dość popularne w grach sieciowych, jed-

nak inne zastosowania systemów rozpoznawania mowy są dość niszowe. Czy to oznacza, 

że wydawanie komend głosowych w bezpośredniej rozgrywce nie jest dobrym rozwiąza-

niem w grach wideo? 

W niniejszej pracy zostanie zaprezentowana gra komputerowa z zaimplementowanym 

sterowaniem głosowym. Jest to bijatyka, w której gracz może sterować standardowo kla-

wiaturą lub padem, ale może też wypowiadać komendy głosowe, które będą odpowiadały 

wciśnięciu danego klawisza. Gra została stworzona w silniku Unreal Engine 4. 

2. Podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem mowy 

2.1. Informacje ogólne 

Przetwarzanie mowy to szczególna dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów. 

Umożliwia komputerowi analizę mowy poprzez podzielenie uprzednio zarejestrowanej fali 

akustycznej na możliwie jak najmniejsze jednostki mowy (fonemy) i poddanie szeregowi 

przekształceń, które pozwolą wydobyć z niego konkretny zbiór cech. Otrzymane cechy są 

porównywane  ze  zbiorem  otrzymanym podczas tworzenia systemu rozpoznawania mo-

wy i na podstawie tego porównania słowo zostaje rozpoznane bądź też nie. 
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Podziału na słowa można dokonać na przykład poprzez algorytm Viterbiego i For-

ward-Backward lub przez policzenie średniej i wariancji entropii widma [1]. Istotnym jest 

również, aby oddzielić mowę od ciszy lub szumu. 

2.2. Fonemy 

Fonem jest to najmniejsza jednostka mowy rozróżnialna dla użytkowników danego ję-

zyka. Każdy fonem posiada zbiór cech pozwalających go odróżnić od innych fonemów, 

dzięki czemu komputer jest w stanie przyporządkować i odtworzyć dane słowo. 

Tabela 1 Fonemy stosowane w rozpoznawaniu języka polskiego 

a h o zi 

ą i p rz 

b j r cz 

c k s drz 

ci l si dzi 

d ł t sz 

e m u dz 

ę n w sp 

f ni y sil 

g N z   

Fonemy sp oraz sil oznaczają odpowiednio krótką pauzę oraz ciszę na koniec słowa 

lub zdania. 

2.3. Ukryte modele Markowa (HMM) 

Ukryte modele Markotwa (ang. Hidden Markov Models - w skrócie HMM) to model 

statystyczny, w którym stan systemu nie jest określony bezpośrednio, lecz na podstawie 

pewnych obserwacji. HMM są znane w zastosowaniach inżynierskich takich jak genetyka 

czy biochemia, gdzie ukryte modele Markowa stosuje się na przykład do modelowania 

sekwencji dni suchych i wilgotnych w niektórych miejscach naszego globu lub też do sze-

regów czasowych liczby ataków epilepsji [2]. Jednak jak dotąd HMM znalazły najszersze 

zastosowanie w akustyce, dokładniej w rozpoznawaniu mowy. 

Jeżeli znamy daną obserwacje, to możemy oszacować prawdopodobieństwo tego, któ-

ry stan ją wyemitował, czyli: 

         
             

     
 

Gdzie    to wektor obserwacji           wyemitowanych w chwili t. Powyższy wzór 

jest znany również jako reguła Bayesa. 
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Prawdopodobieństwo       wylicza się w sposób rekurencyjny, mianowicie: 

         
 

                    
 

gdzie: 

   - prawdopodobieństwo, że system w pierwszej chwili czasu będzie w stanie i. Cała 

macierz prawdopodobieństw początkowych   ma postać: 

   

  

 
  

  

    - prawdopodobieństwo przejścia ze stanu i do stanu j. W ogólności macierz przejść 

A wygląda następująco: 

   

   
    

   
   

    

  

 

Natomiast do policzenia prawdopodobieństw          oraz       potrzebna jest nam 

macierz emisji obserwacji: 

   
             

   
             

  

gdzie: 

   - m-ty wektor obserwacji. 

       - prawdopodobieństwo wyemitowania wektora    w stanie n. 

Dzięki macierzy emisji obserwacji,          i       wyliczamy w następujący spo-

sób: 

             
     

                   

 

   

 

W ogólności, ukryty model Markowa jest zdefiniowany jako: 

          

Tabela 2 Przykład implementacji ukrytego modelu Markowa jako struktury w C++ 

#include <cassert> 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 
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struct HMM { 

 int states, events; 

 double **a, **b; 

 double *pi; 

 

 HMM(int _states, int _events, double **_a, double **_b, double 

*_pi): 

 states(_states), events(_events), a(_a), b(_b), pi(_pi) { 

  assert(states > 0); assert(events > 0); 

  assert(a != NULL); assert(b != NULL); assert(pi != NULL); 

 } 

}; 

 

2.4. Algorytm Forward-Backward 

Algorytm Forward-Backward jest bardzo istotny w procesie tworzenia systemów roz-

poznawania mowy. Za jego pomocą można wyliczyć       , czyli prawdopodobieństwo 

otrzymania danej sekwencji obserwacji            pod warunkiem modelu   

       . Najprościej wyliczyć        poprzez zliczenie wyliczenie prawdopodobieństw 

wszystkich możliwych sekwencji stanów [3], czyli: 

                 

 

   

         

Gdzie    to stan modelu w chwili i. Jednak taki sposób liczenia        ma złożoność 

czasową równą        , gdzie T to długość sekwencji, a N to liczba stanów modelu, 

dlatego na ogół do wyliczania        służy tzw. procedura forward-backward, której 

złożoność czasowa jest równa        . 

2.4.1. Procedura Forward 

Na początku zdefiniujmy zmienną                      , czyli prawdopodobień-

stwo obserwacji o1,...,oT i bycia w stanie i, pod warunkiem  . Następnie wartość tej zmien-

nej wyliczamy w trzech krokach [4]: 

1. Inicjalizacja 

                   

2. Rekursja 
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3. Zakończenie 

             

 

   

 

Pierwszy krok to obliczenie prawdopodobieństwa dla pierwszej chwili czasu. Wartości 

dla pozostałych chwil wylicza się w sposób rekurencyjny w kroku drugim. Procedura ta 

powtarzana jest dla każdego stanu modelu i każdej chwili czasu. Kiedy już policzymy 

wszystkie zmienne      , w kroku trzecim należy je zsumować - w ten sposób otrzymamy 

wartość poszukiwanego prawdopodobieństwa       . 

2.4.2. Procedura Backward 

       można wyliczyć również za pomocą procedury backward. Zdefiniujmy 

zmienną                        , czyli prawdopodobieństwo obserwacji ot+1,...,oT i 

bycia w stanie i, pod warunkiem  . Jej wartość wyliczamy w podobny sposób, jak   , czyli 

[4]: 

1. Inicjalizacja 

               

2. Rekursja 

                         

 

   

         

 

Pierwszy krok to ustalenie wartości prawdopodobieństwa dla ostatniej chwili czasu ja-

ko 1. Następnie, aby policzyć       dla poprzednich chwil czasu należy rozważyć wszyst-

kie stany j w chwili t+1, czyli    , prawdopodobieństwo wyemitowania następnej sekwen-

cji obserwacji          oraz emisję dla pozostałych sekwencji obserwacji tego stanu 

       . 

2.5. Algorytm Viterbiego 

Jest to algorytm, dzięki któremu możemy obliczyć najbardziej prawdopodobną se-

kwencję stanów danego modelu, która wyemitowała daną sekwencję obserwacji. 

Zdefiniujmy szukaną wartość jako zmienną      : 
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Gdzie           to najbardziej optymalna sekwencja stanów dla sekwencji obser-

wacji          . 

Jednak żeby znaleźć całą sekwencję stanów, musimy wyznaczyć macierz      , która 

informuje nas o tym, z którego stanu w chwili t najlepiej przejść do stanu j. Taki proces 

wyliczamy za pomocą poniższego algorytmu [5]: 

1. Inicjalizacja 

                   

        

2. Rekursja 

         
     

                               

            
     

                         

 

3. Wartość dla ostatniej chwili czasu 

      
     

      

  
        

     
      

4. Zakończenie (zliczanie wstecz) 

 
 
           

             

 

Zatem   
  to wartość stanu, w którym znajduje się system w chwili t w przypadku naj-

bardziej optymalnej sekwencji stanów. 

 

Tabela 3 Przykład implementacji algorytmu Viterbiego w języku C++ 

#include <cassert> 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

int* viterbi(HMM const& hmm, const int observed[], const int n) { 

 assert(n > 0); assert(observed != NULL); 

 int *seq = new int[n]; 

 for (int i = 0; i < n; i++) seq[i] = 0; 

 double **prob = new double*[n]; 

 int **prevs = new int*[n]; 

 for (int i = 0; i < n; i++) { 

  prob[i] = new double[hmm.states]; 
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  prevs[i] = new int[hmm.states]; 

  for (int j = 0; j < hmm.states; j++) { 

   prob[i][j] = 0; 

   prevs[i][j] = 0; 

  } 

 } 

 

 for (int i = 0; i < hmm.states; i++) { 

  prob[0][i] = hmm.pi[i] * hmm.b[i][ observed[0] ]; 

 } 

 for (int i = 1; i < n; i++) { 

  for (int j = 0; j < hmm.states; j++) { 

   double pmax = 0, p; int dmax; 

   for (int k = 0; k < hmm.states; k++) { 

    p = prob[i-1][k] * hmm.a[k][j]; 

    if (p > pmax) { 

     pmax = p; 

     dmax = k; 

    } 

   } 

   prob[i][j] = hmm.b[j][ observed[i] ] * pmax; 

   prevs[i-1][j] = dmax; 

  } 

 } 

 

 double pmax = 0; int dmax; 

 for (int i = 0; i < hmm.states; i++) { 

  if (prob[n-1][i] > pmax) { 

   pmax = prob[n-1][i]; 

   dmax = i; 

  } 

 } 

 seq[n-1] = dmax; 

 

 for (int i = 0; i < n; i++) { 

  delete[] prob[i]; 

  delete[] prevs[i]; 

 } 

 delete[] prob; 

 delete[] prevs; 
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 return seq; 

} 

 

2.6. Algorytm Bauma-Welcha 

Algorytm Bauma-Welcha to obecnie najbardziej popularna metoda estymacji parame-

trów HMM. Dzięki niemu możemy znaleźć parametry modelu dla danych obserwacji. 

Szukamy takiego   , aby prawdopodobieństwo         było większe, niż       . W tym 

celu, zdefiniujmy najpierw dwie funkcje prawdopodobieństw [2]: 

                   

                       

W języku prawdopodobieństw, wzory (1) i (2) możemy zapisać jako: 

      
          

      
 

        
                       

      
 

Posiadając prawdopodobieństwa (1) i (2) możemy teraz zaproponować wzory parame-

trów szukanego przez nas modelu. Poszukiwany model                możemy zatem wy-

znaczyć poprzez sumowanie         oraz       po wszystkich chwilach czasu. Najlepszym 

estymatorem dla     powinna być taka częstość pobytów w  stanie i, że w następnym okre-

sie układ będzie znajdował się w stanie j. Natomiast dla       dobrym estymatorem po-

winna być częstość pobytów w stanie i: 

      
       

     

   

   

 

       
       

 
        

      
 
   

 

          

 

gdzie: 

      
  

           

           

  

   - dana obserwacja w chwili t. 

   - m-ty wektor obserwacji. 
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3. Unreal Engine 4 

3.1. Informacje ogólne 

Unreal Engine 4 - w skrócie UE4 - to zdobywający coraz większą popularność silnik 

do tworzenia gier wideo na wiele platform. Początkowo był objęty płatną licencją, jednak 

od kilku lat jego twórcy, czyli studio Epic Games, udostępniają go za darmo. Obecnie spo-

łeczność UE4 rozwija się coraz prężniej, co przejawia się wysoką aktywnością na forach 

tematycznych, czy zaangażowaniem twórców w tworzenie narzędzi pomocnych przy pro-

dukcji gier, a następnie umieszczaniu ich na tzw. UE4 Marketplace. 

 

 

Rys. 1 Widok z klienta UE4 na tzw. UE4 Marketplace, czyli miejsca w którym możemy nabyć narzę-

dzia przydatne do tworzenia gry. Część z nich jest dostępna za darmo. [Stan z dnia: 4.11.2016] 

Z założenia Unreal Engine 4 jest silnikiem przeznaczonym do tworzenia produkcji 

AAA, czyli gier wysokobudżetowych, jednak ze względu na jego rosnącą popularność, 

tworzy się w nim również gry relatywnie proste. Językiem programowania wspieranym 

przez UE4 jest C++, jednak trzeba wspomnieć o dość innowacyjnym rozwiązaniu, jakie 

wprowadziło do swojego silnika Epic Games, czyli Blueprints Visual Scripting. Jest to 

tzw. Visual programming language, czyli programowanie nie za pomocą pisania kodu, a 

łączenia ze sobą elementów graficznych odpowiadających za zmienne, funkcje czy struk-

tury. Przypomina to programowanie w inżynierskim środowisku programistycznym 

LabVIEW. 
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Gra stworzona na potrzeby tej pracy inżynierskiej, została wykonana właśnie przy 

pomocy "Blueprintów". 

3.2. Blueprints Visual Scripting 

Jest to graficzny język skryptowy, który umożliwia implementacje tych samych funk-

cjonalności w projekcie, co standardowe pisanie kodu w C++. Z założeń twórców, Blu-

eprints Visual Scripting miał być językiem przeznaczonym dla osób niezajmujących się 

zawodowo programowaniem (np. projektanci poziomów), lecz potrafiących programować 

w stopniu co najmniej podstawowym. W praktyce, stosuje się go do tworzenia klas zorien-

towanych obiektowo (ang. Object-Oriented, OO) lub definiowania interakcji w obiektach 

w grze [6]. 

Blueprints Visual Scripting to niezwykle potężne narzędzie nie tylko ze względu na to, 

że bardzo łatwo się nie wdrożyć, ale też dlatego że poza definiowaniem logiki obiektów 

czy poziomów, może służyć również do tworzenia elementów audio-wizualnych, takich 

jak tworzenie materiałów dla elementów umieszczonych w grze czy definiowanie parame-

trów audio. 

Przy wizualnym programowaniu gry, warto wyróżnić następujące elementy: 

 Events, czyli zdarzenia. Zdarzeniem może być np. wciśnięcie danego przycisku 

lub rozpoczęcie kolizji z jakimś obiektem w grze. Zadaniem programisty lub 

projektanta jest zdefiniowanie, co powinno nastąpić w momencie wystąpienia 

danego zdarzenia. Poza definiowaniem domyślnych zdarzeń, Unreal Engine 4 

umożliwia również tworzenie własnych "eventów". 

 Function, czyli funkcje znane z innych języków programowania. Dzięki zamy-

kaniu fragmentu kodu w obrębie jednej funkcji, możemy łatwo wywołać tę 

samą komendę kilka razy albo wywołać funkcjonalność z jednej klasy w innej. 
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Rys. 2 Przykład Blueprints Visual Scripting. Na zdarzeniu polegającym na wciśnięciu klawisza odpo-

wiedzialnego za skok, zostały wywołane dwie funkcje: Jump oraz NewFunction0. Źródło: [7] 

3.3. Klasa Blueprint 

Klasa Blueprint (ang. Blueprint Class) lub po prostu Blueprint, to narzędzie służące do 

dodawania funkcjonalności naszym obiektom w grze. Inaczej mówiąc, Blueprint to skrypt 

odpowiadający za logikę naszego obiektu lub całego poziomu gry. To w nim definiujemy, 

co ma robić gracz po wciśnięciu danego przycisku, jak ma wyglądać interakcja z różnymi 

obiektami w grze i tym podobne. Unreal Engine 4 ma wbudowane różne klasy bazowe, po 

której będzie dziedziczyć stworzona przez nas klasa Blueprint. 

 

Tabela 4 Najpopularniejsze rodzaje klas Blueprint w UE4 

Typ klasy Zastosowanie klasy 

Actor 

Tworzenie interaktywnych elementów 

umieszczonych w grze (np. zbierane 

przedmioty)  

Pawn 
Obiekty, które mogą odbierać wejście z 

kontrolera (klawiatury, myszki, pada) 

Character 

Tworzenie postaci sterowanej przez gracza. 

Character to klasa Pawn poszerzona o 

możliwość poruszania się w świecie gry 

PlayerController 
Odpowiada za kontrolowanie obiektu klasy 

Pawn używanego przez gracza  

GameMode Odpowiada za logikę i zasady całej gry 
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Klasa Blueprint to narzędzie przystosowane do pracy za równo dla programistów, jak i 

grafików czy projektantów. Przykładowo, po stworzeniu nowej klasy typu Actor, możemy 

dodać do niej jeden lub kilka modeli 3D (tzw. mesh), ustawić mu różne parametry (np. 

rotacje, typ kolizji), a następnie oskryptować jego interakcję z otoczeniem. 

 

 

Rysunek 1 "EventGraph", czyli panel odpowiedzialny za implementowanie graficznych skryptów. 

Źródło: [8] 

3.3.1. Interfejs użytkownika 

Unreal Engine 4 umożliwia tworzenie graficznego interfejsu użytkownika w bardzo 

przystępny sposób. Wystarczy stworzyć klasę Blueprint dziedziczącą po klasie User Wid-

get - czyli tak zwany Widget Blueprint. Po otworzeniu nowo utworzonej klasy tego typu, 

w edytorze ukarzą się nam dwie zakładki: Designer oraz Graph. Designer służy do wizu-

alnego projektowania naszego interfejsu - możemy dodać m.in. przyciski, panele, obrazki, 

suwaki czy teksty. Zakładka Graph jest natomiast analogiczna do pola EventGraph w 

zwykłych klasach Blueprint - tutaj programujemy zachowania utworzonych przez nas 

elemetów graficznego interfejsu. Na przykład, jeżeli chcemy stworzyć pasek informujący 

o tym, ile punktów życia ma gracz, należy wykonać rzutowanie na klasę gracza, wycią-

gnąć z niej wartość zmiennej przechowującej informacje o liczbie punktów, a następnie 

przypisać do paska progresu. 

Gdy już mamy gotowy interfejs użytkownika, należy go dodać do okna ekranu gry. W 

tym celu należy otworzyć Blueprint naszego głównego poziomu i na zdarzeniu EventBe-

ginPlay wywołać funkcje CreateWidget, która jako parametr przyjmuje utworzoną przez 
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nas klasę. Zwracany przez nią widżet należy przekazać do funkcji AddToViewport. W ten 

sposób utworzony przez nas interfejs graficzny będzie widoczny w rozgrywce. 

 

 

Rys. 3 Przykład dodania interfejsu graficznego do okna ekranu gry po wciśnięciu klawisza Enter. 

Źródło: [9] 

 

Rys. 4 Graficzny interfejs użytkownika zaimplementowany w projekcie inżynierskim 

3.4. Materiały 

Materiały odpowiadają za wygląd obiektów przedstawionych w grze. Bez nich, wszel-

kie postacie, lokacje czy przedmioty w grze byłby tylko szarymi obiektami. W Unrealu 

materiały tworzy się za pomocą Blueprintów. Trzeba też przyznać, że Epic Games dostar-

czyło szereg bardzo potężnych narzędzi do tworzenia efektów wizualnych za pomocą 

funkcji matematycznych. Materiały tworzy się bowiem za pomocą wczytania odpowied-

niej tekstury, a następnie poddaniu jej szeregowi przekształceń, takich jak interpolacja 

liniowa, mnożenie przez wektor, dodanie szumu, podnoszenie do potęgi czy wiele innych. 

W zależności od użytych funkcji i zaznaczonych parametrów, uzyskujemy różne efekty 
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wizualne. Przykładowo, podnoszenie do potęgi tworzy efekt "świecącej się" tekstury 

(patrz: postać przeciwnika na rys. 4).  

3.5. Wtyczki do silnika 

Unreal Engine 4 umożliwia dodawanie do naszego projektu wtyczek (ang. plugin), 

rozszerzających funkcjonalność silnika bez konieczności zmiany jego kodu źródłowego. 

Część wtyczek jest włączona domyślnie i można je w każdej chwili wyłączyć. Istnieje 

również możliwość napisania własnego "pluginu" lub pobrania go od niezależnego twórcy. 

Uogólniając, wtyczka w UE4 to program skompilowany do zewnętrznej biblioteki .dll. 

Dzielą się one na dwa główne typy: 

 Engine plugin, czyli wtyczka zmieniająca funkcjonalność całego silnika, na 

którym pracujemy. Oznacza to, że po jej dodaniu, usunięciu czy nadpisaniu, 

konsekwencja pojawi się we wszystkich tworzonych przez nas projektach. 

 Game plugin, czyli wtyczka dotycząca pojedynczego projektu, a nie całego sil-

nika. Jeżeli chcemy zmienić funkcjonalność gry nad którą pracujemy, musimy 

pliki binarne wtyczki umieścić w odpowiednim katalogu z projektem (uściśla-

jąc, w folderze Plugins w katalogu gry). Ciekawostką jest fakt, że UE4 nie po-

trafi zbudować wtyczek w projektach opartych wyłącznie na Blueprints Visual 

Scripting. Jeżeli tworzymy grę za pomocą klas Blueprint, a nie pisząc kod w 

C++, musimy dodać do projektu jakąkolwiek klasę C++, nawet pustą. W prze-

ciwnym razie, wtyczki z których korzystaliśmy w projekcie nie pojawią się 

nam w gotowym produkcie. 

4. Rozpoznawanie mowy w Unreal Engine 4 

4.1. Wtyczka Sphinx-UE4 

Prężnie rozwijająca się społeczność UE4 tworzy nie tylko produkty na UE4 Market-

place. Twórcy gier ułatwiają sobie pracę również poprzez tworzenie własnych wtyczek do 

silnika. Jednym z takich narzędzi jest udostępniana za darmo wtyczka Sphinx-UE4, znana 

również po prostu pod nazwą Speech Recognition Plugin. Jest to zasadniczo przepisany 

Pocketsphinx - czyli silnik do rozpoznawania mowy z grupy systemów Sphinx tworzonych 

na Carnegie Mellon University - tak aby dało się go używać w projektach UE4. Autorem 

tej wtyczki jest Shane Colbert, a jej kod źródłowy jest udostępniany na Githubie [10]. 
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Instalowanie Sphinxa jest opisane na oficjalnej Unreal Engine Community Wiki, jest 

tam również zamieszczony przykładowy projekt do pobrania. Aby nasza gra mogła korzy-

stać z rozpoznawania mowy, należy pobrać zamieszczony w dokumentacji link i umieścić 

go w folderze "Plugins" w naszym projekcie. Kolejną ważną rzeczą, o której trzeba pamię-

tać, jest umieszczenie modeli językowych w folderze "Content", czyli w katalogu w któ-

rym znajdują się wszelkie grafiki, dźwięki, klasy czy poziomy wykorzystywane w produk-

cji naszej gry. 

 

Rys. 5 Zaimplementowany model języka angielskiego do naszego projektu UE4 

W związku z tym, że jest to już gotowy system rozpoznawania mowy, nie musimy 

ręcznie implementować opisanych wcześniej algorytmów. Istnieje jednak możliwość do-

dawania własnych słów do słownika. W tym celu wystarczy zedytować plik en.dict. Nale-

ży dopisać nowe słowo, oraz jego zapis fonetyczny. Przykłady [10]: 

 abbott AE B AH T  

 ball B AO L  

 bandit B AE N D AH T  

4.2. Implementacja Sphinx-UE4 przy pomocy Blueprints Visual Scripting 

Razem z wtyczką, Colbert udostępnia do pobrania przykładowe elementy do wykorzy-

stania w grze. Jednym z nich jest plik o nazwie SpeechRecognitionCharacter_bp, czyli 

klasa typu Character z przykładem, jak zintegrować Speech Recognition Plugin z postacią 

gracza w naszej grze. 

W pierwszej kolejności należy stworzyć obiekt klasy Speech Recognition, a następnie 

przypisać go do zdarzenia EventWordsSpoken. Na tym zdarzeniu wywoływane jest zda-

rzenie WordSpoken, w którym programista lub projektant sam definiuje, co ma się zda-

rzyć, gdy zostanie rozpoznana jakaś komenda. Następnie należy zainicjować model języ-

ka, z którego korzystamy. 
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Rys. 6 Przykład implementacji systemu rozpoznawania mowy w projekcie UE4. Źródło: [10] 

4.3. Specyfikacja mikrofonów użytych do testowania rozpoznawania mo-

wy 

4.3.1. Trust Starzz 

Jest to mikrofon dynamiczny z założenia przeznaczony do rozmów online w grach czy 

komunikatorach oraz do aplikacji wykorzystujących sterowanie głosowe. Jest jednak nieco 

bardziej wydajny, niż większość tego typu mikrofonów. Posiada czułość na poziomie        

-74dB, a jego pasmo przenoszenia jest w zakresie 5-16kHz. Trust Starzz posiada superkar-

dioidalną charakterystykę kierunkową. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku charakte-

rystyki kardioidalnej, mikrofon zbiera dźwięk głównie z przodu membrany oraz jeszcze 

lepiej izoluje dźwięki otoczenia. Ponadto są wstanie zbierać dźwięk również bezpośrednio 

z tyłu mikrofonu. 
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Rys. 7 Charakterystyka superkardioidalna mikrofonu. Źródło: [11] 

Podsumowując, Trust Starzz jest dość dobrym mikrofonem do komunikacji głosowej, 

nie nadaje się jednak do profesjonalnego nagrywania. Warto wspomnieć także o tym, że 

mikrofon ma zamontowany przycisk wyciszenia, a twórcy dołączają w zestawie mały sta-

tyw. Ze względu na jego specyfikacje oraz zastosowanie, to właśnie na Trust Starzz odby-

wało się większość testów podczas tworzenia gry ze sterowaniem głosowym w Unreal 

Engine 4. 

4.3.2. Rode NT1-A 

W przeciwieństwie do Trust Starzz, Rode NT1-A jest mikrofonem pojemnościowym. 

Oznacza to, że sygnał wyjściowy nie jest generowany poprzez ruch membrany połączonej 

z cewką umieszczoną w polu magnetycznym. Wewnątrz mikrofonu pojemnościowego 

znajdują się bowiem dwie elektrody, jedna z nich jest ruchoma. Zmiana odległości między 

nimi powoduję zmianę pojemności kondensatora. A zatem mikrofony pojemnościowe 

wymagają zewnętrznego zasilania, najczęściej jest to tzw. zasilanie Phantom o napięciu 

+48V. 

Ze względu na bardzo korzystny stosunek jakości do ceny, Rode NT1-A jest niezwy-

kle popularnym modelem do nagrywania wokalu oraz nagrań lektorskich. Posiada kardio-

idalną charakterystykę kierunkową, a zatem dźwięk jest zbierany tylko z przodu membra-

ny. Do tego czułość na poziomie -32dB, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz oraz prawie 

płaska charakterystyka częstotliwościowa sprawiają, że ten mikrofon niezwykle wiernie 

odwzorowuje mowę. 
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Rys. 8 Charakterystyka kardioidalna mikrofonu. Źródło: [11] 

 

Rys. 9 Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu Rode NT1-A. Źródło: [12] 

Jest to jednak mikrofon przeznaczony bardziej do użytku studyjnego, niż do obsługi 

aplikacji wykorzystujących kontrolę głosową. Z tego powodu Rode NT1-A był rzadziej 

wykorzystywany w pracy nad grą, niż wspomniany wcześniej Trust Starzz. 

5. Gra - Voice Combat 

5.1. Informacje ogólne 

Stworzona na potrzeby pracy inżynierskiej gra to tzw. bijatyka. Do wyboru mamy 

dwie postacie - maga oraz wojownika. Mag potrafi zadawać obrażenia dystansowe, jest 

natomiast bardziej podatny na obrażenia. Wojownik posiada silniejszą defensywę, ale za-

daje wyłącznie obrażenia bezpośrednie. Po wybraniu postaci, naszym zadaniem jest poko-

nanie przeciwnika, który potrafi zadawać za równo ataki bezpośrednie jak i dystansowe, a 
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zadane przez niego obrażenia są wyższe, niż zadane przez gracza. W grze pojawia się za-

tem również element strategiczny, bowiem w bezpośredniej konfrontacji nie jesteśmy w 

stanie pokonać przeciwnika. Należy zatem zbierać rozmieszczone na mapie zielone ka-

mienie, które zatrzymują przeciwnika na 7 sekund. W ten sposób możemy mu przez krótki 

czas zadawać obrażenia bez obawy o to, że utracimy punkty życia. 

Do Voice Combat, poza poziomem w którym toczy się rozgrywka, znajduje się rów-

nież poziom demonstracyjny, służący wyłącznie do testowania rozpoznawania mowy. 

Grę można obsługiwać w sposób standardowy, czyli przy pomocy klawiatury i myszki 

lub pada, ale część sterowania odbywa się również za pomocą sterowania głosowego. Do 

rozgrywki zostały zaimplementowane 4 komendy głosowe, będące pojedynczymi słowa-

mi. Jednakże w celu sprawdzenia jak Sphinx-UE4 radzi sobie z rozpoznawaniem całej 

frazy, do poziomu testowego została zaimplementowana komenda będąca pełnym zda-

niem. 

Tabela 5 Zaimpementowane komendy głosowe w grze Voice Combat 

Komenda Opis 

Strike Rozpoczęcie ataku 

Stop Zatrzymanie ataku 

Up Skok 

Menu Otworzenie menu 

Can you hear me? Komenda testowa 
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Rys. 10 Wybór postaci w grze Voice Combat 

5.2. Oprawa graficzna 

Niemal cała oprawa graficzna powstała na bazie darmowych przedmiotów dostępnych 

na UE4 Marketplace. Poziom, na którym odbywa się walka nazywa się Infinity Blade: 

Grass Lands, natomiast postacie pochodzą z paczki o nazwie Mixamo Animation Pack. 

Oczywiście pobrane przedmioty wymagały pewnych konfiguracji. Na przykład, w pa-

ru miejscach na omawianym poziomie trzeba było dodać tzw. Blocking Volume, czyli wo-

lumin blokujący. Umieszcza się go w miejscu, w którym kończy się mapa, w celu uniknię-

cia wypadnięcia gracza poza nią. Jednakże więcej edycji wymagały modele postaci, szcze-

gólnie postać maga. 

Otóż postacie Mixamo, do akcji ataku mają domyślnie przypisaną animację ataku bez-

pośredniego. W przypadku maga trzeba było nie tylko podmienić animacje, ale również 

dodać zdarzenie, które będzie odpowiedzialne za utworzenie pocisku zadającego obrażenia 

przeciwnikowi. 
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Rys. 11 Maszyna stanów odpowiadająca za to, w którym momencie odtworzyć daną animacje postaci 

Stworzenie pocisku polegało na napisaniu funkcji w klasie MixamoCharacter_Master 

(po której dziedziczą wszystkie klasy postaci z pakietu Mixamo) odpowiedzialnej za stwo-

rzenie w czasie rzeczywistym gry obiektu ze wcześniej przygotowanej klasy definiującej 

własności pocisku. Następnie napisaną funkcje trzeba było wywołać wewnątrz klasy Blu-

eprint odpowiedzialnej za animacje postaci. 

 

 

Rys. 12 Funkcja odpowiadająca za wystrzelenie pocisku, wywołana wewnątrz klasy Blueprint odpo-

wiedzialnej za odtwarzanie animacji 

5.3. Implementacja Sphinx-UE4 wewnątrz klasy postaci gracza 

Zaimplementowanie sterowania głosowego we własnym projekcie jest analogiczne do 

przykładu zamieszczonego w demonstracyjnym projekcie Colberta. Niemniej postać gra-

cza w VoiceCombat jest bardziej rozbudowana, gdyż wymagała dopisania różnych funkcji 

takich jak: wybór klasy postaci, zadawanie obrażeń, odbieranie obrażeń od przeciwnika, 

włączanie lub wyłączanie sterowania głosowego. 

Wbudowane we wtyczce zdarzenie WordSpoken uległo jednak sporej zmianie, wzglę-

dem projektu demonstracyjnego. Trzeba było bowiem przypisać do niego inne instrukcje 
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warunkowe, gdyż VoiceCombat wykorzystuje inne komendy głosowe. Komendy Stri-

ke/Stop ustawiają zmienną odpowiedzialną za przechowywanie informacji o ataku odpo-

wiednio na true i false, Up ustawia zmienną odpowiedzialną za informacje o skoku postaci 

na true, po czym po opóźnieniu równym 0,3s z powrotem ustawia ją na false (w przeciw-

nym razie nasza postać skakałaby nieustannie), menu wyświetla menu w oknie ekranu, a 

po rozpoznaniu komendy Can you hear me?, na ekranie zostaje wyświetlony napis z in-

formacją zwrotną. Ponadto Can you hear me? jest komendą eksperymentalną, a zatem jej 

rozpoznanie działa wyłącznie na poziomie testowym, a nie w faktycznej rozgrywce. 

5.4. Zakresy tolerancji 

Wbudowana wewnątrz Sphinx-UE4 metoda MakeRecognitionPhrase pobiera jako pa-

rametr dwie zmienne: Phrase typu String oraz Tolerance typu Enum. Phrase to poprostu 

komenda, która ma zostać rozpoznana, natomiast Tolerance informuje o tym, jak łatwo 

dana komenda ma być rozpoznana. Można ją ustawić na dziesięć wartości, od V1 do V10. 

V1 oznacza, że wypowiedziane przez nas słowo będzie rozpoznane bardzo łatwo, nawet 

jeśli w rzeczywistości mówimy coś innego niż dana komenda. V10 natomiast sprawia, że 

rozpoznanie komendy przez system będzie bardzo trudne, nawet jeśli wypowiemy naszą 

frazę głośno i wyraźnie. 

Odpowiednie dobranie zakresów tolerancji jest bardzo istotne z dwóch powodów. Po 

pierwsze, może się zdarzyć, że dodamy dwie komendy, które brzmią dość podobnie. Jeśli 

ustawimy im taki sam zakres tolerancji, system rozpoznawania mowy może je mylić i 

wywoływać inną funkcję niż to, co faktycznie powiedzieliśmy. Aby tego uniknąć, należy 

którejś komendzie nadać wyższą tolerancję. Po drugie, gracz może korzystać z mikrofo-

nów różnej jakości. Należy zatem dać mu możliwość własnoręcznego konfigurowania 

łatwości rozpoznawania komend, w zależności od własnych preferencji. 

W związku z tym, zmiana zakresu tolerancji dla komend została zaimplementowana 

jako Widget Blueprint (patrz: rozdział 3.3.1). Po otworzeniu głównego menu, gracz może 

przejść do ustawień parametrów rozpoznawania mowy i zmienić zakresy tolerancji we 

własnym zakresie. 
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Rys. 13 Zmiana zakresów tolerancji z poziomu menu 

5.5. Rozgrywka 

Żeby nie dezorientować gracza kombinacją sterowania głosowego i manualnego, roz-

poznawanie mowy w grze jest domyślnie wyłączone. Aby je włączyć, należy wcisnąć 

klawisz "I" na klawiaturze lub przycisk "Y" na padzie. Natomiast na poziomie testowym, 

sterowanie głosowe jest włączone domyślnie. 

Tabela 6 Sterowanie manualne w Voice Combat 

Klawiatura + Myszka Pad Xbox360 Opis 

WSAD Lewa gałka Poruszanie się 

Myszka Prawa gałka Rozglądanie się 

Lewy przycisk myszy B Atak 

Spacja A Skok 

I Y 
Włączenie/wyłączenie stero-

wania głosowego 

Esc Start Włączenie menu 

 

Już od pierwszych chwil gry przeciwnik zmierza w naszą stronę i zaczyna nas atako-

wać. Oznacza to, że gracz nie powinien marnować czasu i od razu przejść do strategii 

sprytnej walki z przeciwnikiem, czyli zbierania kamieni zatrzymujących przeciwnika. Nie 
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wszystkie sposoby sterowania posiadają komendę głosową, a zatem gracz może albo ste-

rować wyłącznie manualnie, albo po części za pomocą mowy. 

Sterowanie głosowe za pomocą mikrofonu Trust Starzz z reguły przebiegało bez więk-

szych problemów. Jeżeli jednak mówimy trochę niewyraźnie lub zbyt daleko od membra-

ny, mikrofon może nie rozpoznać lub pomylić komendę. Istotne jest odpowiednie ustawie-

nie zakresów tolerancji dla swojego głosu. Jednak w większości przypadków komendy 

głosowe zostały poprawnie rozpoznane i wywołały odpowiednią interakcję. 

Mikrofon Rode NT1-A sprawdzał się dużo lepiej, m.in. ze względu na wyższą czu-

łość. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ludzie na ogół nie używają mikrofonów 

pojemnościowych do obsługiwania gier czy aplikacji głosowych, dlatego pomimo znacz-

nie wierniejszego odwzorowania komend głosowych, większość testów sterowania głoso-

wego w faktycznej rozgrywce odbywała się z mikrofonem firmy Trust. 

Na skuteczność rozpoznania danej komendy może mieć też wpływ to, jak długo mamy 

włączone sterowanie głosowe. Przy zbyt długo aktywnej wtyczce wzrasta prawdopodo-

bieństwo, że mikrofon będzie zbierać również dźwięki otoczenia i być może wywoła ko-

mendę, której wcale nie powiedzieliśmy. Dlatego dla zwiększenia jakości rozgrywki naj-

lepiej włączać sterowanie głosowe tuż przed wypowiedzeniem danej frazy i wyłączyć po 

jej poprawnym rozpoznaniu. 

6. Zakończenie 

Pomimo dość wiernego rozpoznania mowy, sterowanie manualne jest bardziej precy-

zyjne niż głosowe. W przypadku wydawania komend werbalnych można zauważyć pewne 

opóźnienia wynikające z faktu, że praca systemu rozpoznawania mowy jest zajęciem bar-

dziej czasochłonnym dla procesora, niż zwykłe wywołanie funkcji przypisanej do danego 

przycisku. Ponadto w zależności od tego z jakiego mikrofonu korzystamy, skuteczność 

rozpoznania mowy nie zawsze musi wynosić 100%. A zatem wydawanie komend głoso-

wych zajmuje więcej czasu, niż wciśnięcie klawisza i daje mniejszą gwarancję, że zostanie 

wywołane poprawne zachowanie. 

Spore znaczenie ma też to, jakiego typu tworzymy grę. Voice Combat jest bijatyką, a 

zatem komendy powinny być proste i łatwe do powiedzenia, gdyż z reguły w grach tego 

typu ma się stosunkowo niewiele czasu na reakcję. Jeżeli jednak tworzylibyśmy grę strate-

giczną, w której rozgrywka jest mniej dynamiczna, to zaimplementowanych komend gło-

sowych mogłoby być więcej, mogą też być bardziej skomplikowane. Przy dłuższych pole-
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ceniach głosowych jest mniejsze prawdopodobieństwo, że system rozpoznawania mowy je 

pomyli, gdyż jest więcej różnic w cechach danej komendy. 

Jeżeli zaś chodzi o ogólne tendencje w branży gier wideo, to w chwili obecnej nic nie 

wskazuje na to, by popularne stało się tworzenie gier w całości opartych na sterowaniu 

głosowym. Ze względu na większą skuteczność w sterowaniu przy pomocy tradycyjnych 

kontrolerów, rozpoznawanie mowy póki co jest bardziej ciekawostką, aniżeli elementem 

bazowym, na którym buduje się rozgrywkę.  
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