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Predgovor

Ta skripta so nastala iz nalog, kolokvijev in izpitov, uporabljenih pri pisnem preverjanju pri
predmetu Govorne in slikovne tehnologije na 1. stopnji (UN) študijske smeri Elektrotehnika-
Elektronika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v šolskem letu 2011/2012.

Skripta predstavljajo izbor pisnih nalog, ki se pojavljajo pri pisnem preverjanju predmeta.
Setavljena so iz treh vsebinskih delov, od katerih predstavlja prvi del primer kolokvija iz po-
dročja govornih tehnologij, drugi del primer kolokvija iz slikovnih tehnologij in tretji del pri-
mer pisnega izpita. Naloge, predstavljene v nadaljevanju, so namenjene pripravam študentov
na pisno preverjanje in pokrivajo večji del vsebine predmeta. Več informacij o temah, ki jih
naslavljajo naloge, lahko študentje najdejo v:

• Mihelič F., Signali, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2006,

• Pavešić N., Razpoznavanje vzorcev, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2000,

• Gonzales R.C., Woods R.E., Digital Image Processing, 3rd edition, Prentince Hall,
New Jersey, 2008,

• Gonzalez R.C., Woods R.E., Eddins S.L., Digital Image Processing Using MATLAB,
Prentice Hall, 2003.
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1 Primeri nalog prvega kolokvija -
govorne tehnologije

V tem poglavju je zgled kolokvija, ki naslavlja različno tematiko s področja govornih tehno-
logij. Vzorčni kolokvij je sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov, ki sovpadajo z različnimi te-
matskimi sklopi, predstavljenimi na predavanjih. Ob vsakem sklopu je navedeno tudi možno
število točk, ki jih študentje v okviru tega sklopa lahko dosežejo. Pri pisanju kolokvija ni
dovoljen nikakršen pripomoček (izjemoma preprost kalkulator, če to naloge zahtevajo).
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64154 Govorne in slikovne tehnologije – prvi kolokvij Vzorčni primer 

stran 1 od 3 
 

                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 

Podatki o študentu: 
Vpisna številka Ime in priimek Datum 

   
 
Vprašanja 1 (5 točk) 

A) Navedite človeške organe, ki sodelujejo pri tvorjenju govora.  

 
B) Kolikšen je minimalni čas za opredelitev signala pri človekovem zaznavanju zvočnega signala? 

 
C) Kako imenujemo časovno-frekvenčno predstavitev govornega signala? 

 
D) Kako razvrščamo foneme glede na odprtost vokalnega trakta? 

 
E) Zapišite fonetična prepisa besed »devet« in »sobota« v SAMPA notaciji. 

 

Vprašanja 2 (5 točk) 

A) Spodaj sta podani dve različni časovno-frekvenčni predstavitvi istega govornega signala. Pojasnite 
razliko med obema predstavitvama in kako pravimo eni in drugi vrsti takšne predstavitve 
govornega signala. 
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stran 2 od 3 
 

B) Katere parametrične predstavitve kratkih izsekov govornega signala uporabljamo pri njegovi 
analizi?   

 
C) Kaj so formantne frekvence in koliko jih navadno obravnavamo pri analizi govornega signala? 

 
D) V spodnjem grafu F1/F2 so podane izmerjene vrednosti formantnih frekvenc za vseh osem 

samoglasnikov slovenskega govora (v SAMPA notaciji so to samoglasniki o, O, a, u, E, e, i, in @).  V 
grafu označite, katere izmerjene vrednost bi lahko pripadala samoglasnikom o, O, i, in @. 

 
E) S najmanj kolikšno frekvenco vzorčenja in najmanj koliko biti linearnega kvantizatorja vzorčimo 

govorne signale?  

 

Vprašanja 3 (6 točk) 

A) V kaj moramo pretvoriti posnetka govornih signalov dveh ločeno izgovorjenih ukazov, preden bi 
ju lahko primerjali in ugotavljali njuno podobnost s prileganjem? 

 
B) S katerim postopkom najenostavneje samodejno razpoznavamo ločeno izgovorjene govorne 

ukaze?  Opišite njegove osnovne značilnosti. 
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stran 3 od 3 
 

C) Spodaj skicirajte nekaj možnih lokalnih omejitev v grafu stanj postopka, ki ste ga opisali pod 
prejšnjo točko? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vprašanja 4 (4 točke) 

A) Katera od obeh spodaj podanih stavčnih intonacij sintetizatorja govora je vzklična in katera 
vprašalna? Pojasnite razliko.  

 

 
B) Spodaj skicirajte, kako se s spreminjanjem govornega signala izvede povečanje osnovne frekvence 

glasu s postopkom TD-PSOLA. 

 

                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
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2 Primeri nalog drugega kolokvija
- slikovne tehnologije

V tem poglavju je zgled kolokvija, ki naslavlja različno tematiko s področja slikovnih tehno-
logij. Vzorčni kolokvij je sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov, ki sovpadajo z različnimi te-
matskimi sklopi, predstavljenimi na predavanjih. Ob vsakem sklopu je navedeno tudi možno
število točk, ki jih študentje v okviru tega sklopa lahko dosežejo. Pri pisanju kolokvija ni
dovoljen nikakršen pripomoček (izjemoma preprost kalkulator, če to naloge zahtevajo).
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64154 Govorne in slikovne tehnologije – drugi kolokvij Vzorčni primer 
Največ točk za drugi kolokvij: 20              
Najmanj točk za uspešno opravljen kolokvij: 10 
Čas pisanja: 45 minut 

stran 1 od 4 
 

Podatki o študentu: 
Vpisna številka Ime in priimek Datum 

   
 
Vprašanja 1 (5 točk) 

A) Predpostavimo dve digitalni sliki. Prva je velikosti 2x2 cm in druga 4x4 cm. Število slikovnih 
elementov v obeh slikah je enako. Sliki sta predstavljeni z 8-bitno barvno globino. Kaj lahko 
poveste o prostorski in kaj o svetlostni ločljivosti obeh slik? 

 
B) Na spodnjih slikah je prikazan izsek slike, na katerem so od nič različni slikovni elementi označeni 

s sivo bravo. Označite na slikah različna področja, ki bi jih našel algoritem za iskanje povezanih 
področij, če bi pri iskanju uporabil soseščino 8 slikovnih elementov oz. soseščino 4 slikovnih 
elementov. Slikovnim elementom, ki pripadajo istemu povezanemu področju priredite enovito 
oznako. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

C) Podano imamo geometrijsko transformacijo slike, ki jo lahko opišemo z naslednjo enačbo: 
 

�𝑥′𝑦′� = �1 0
0 2� �

𝑥
𝑦�. 

 

Skicirajte rezultat transformacije spodnje slike z zgoraj podano enačbo. 
 

 
 

                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 

Rezultat s soseščino 8 
sosedov 

Rezultat s soseščino 4 
sosedov 
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D) Naštejte vsaj tri barvne prostore, v katerih lahko predstavimo barvne slike? Poleg kratic navedite 
še pomen posamezne kratice barvnega prostora. 

 
E) Naštejte 5 formatov, v katerih lahko predstavimo slike za namene zmanjševanja njihove velikosti 

oz. shranjevanja na računalnik (npr. BMP)?  

 
Vprašanja 2 (6 točk) 

A) Spodaj sta podani slika z vrednostmi sivih nivojev slikovnih elementov in konvolucijski filter 
povprečenja. Določite rezultat filtriranja slike s podanim filtrom, pri čemer predpostavite, da smo 
problem robnih slikovnih elementov slike rešili z dodajanjem ničel.  

 

 
 
 

 
B) Opišite vpliv glajenja na frekvenčni spekter slike?   

 
C) Skicirajte histogram prikazane slike z 8-bitno barvno globino? 
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                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
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Slika Filter Rezultat filtriranja 
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64154 Govorne in slikovne tehnologije – drugi kolokvij Vzorčni primer 

stran 3 od 4 
 

D) Kakšen bo učinek filtra, katerega frekvenčni spekter je prikazan spodaj, če ga uporabimo za 
filtriranje slike?  
 

 

 
 

E) Vsaki od spodaj prikazanih slik priredite ustrezen histogram. Slike so označene s črkami a-d, 
histogrami s številkami 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

Vprašanja 3 (4 točke) 

A) Izvedite upragovljanje spodaj prikazane slike s pragom T=19? Rezultat upragovljanja slike 
zapišite v prazno sliko na desni. 

 

 

 

 

 
B) Opišite morfološko operacijo zapiranja (zaporedje, katerih operacij predstavlja; učinek; uporaba, 

ipd.) 
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stran 4 od 4 
 

C) Naštejte vsaj dva operatorja, ki se uporabljata za detekcijo robov v slikah? 

 
D) Razložite zakaj se pred postopkom iskanja robov z različnimi gradientnimi operatorji po navadi 

najprej izvede glajenje slike? 

 
  

Vprašanja 4 (5 točk) 

A) Naštejte vsaj dve vrsti lokalnih deskriptorjev, ki se uporabljajo na področju slikovnih tehnologij in 
predstavite vsaj dva primera njihove uporabe?  
 

 
B) Kateri algoritem bi uporabili za izračun projekcijske matrike (homografije), ki bi eno sliko 

poravnala z drugo, če imate na razpolago seznama (vsaj 4) ujemajočih se točk v obeh slikah?  

 
C) Naštejte tri postopke izpeljave značilk, ki temeljijo na preslikavi slike v pod-prostor. 

 
D) Na področju rojenja pogosto govorimo o dveh pristopih k iskanju rojev, katerih? 

 
E) Izračunajte integralno predstavitev slike, kakršna se uporablja tudi v detektorjih objektov kot je 

detektor Viola in Jonesa. 
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3 Primeri izpitnih nalog pri
predmetu Govorne in slikovne
tehnologije

V tem poglavju je zgled izpita, ki naslavlja različno tematiko s področja govornih in slikov-
nih tehnologij. Vzorčni kolokvij je sestavljen iz dveh delov, vsak del pa iz več vsebinskih
sklopov, ki sovpadajo z različnimi tematskimi sklopi, predstavljenimi na predavanjih. Ob
vsakem sklopu je navedeno tudi možno število točk, ki jih študentje v okviru tega sklopa
lahko dosežejo. Pri pisanju izpita ni dovoljen nikakršen pripomoček (izjemoma preprost
kalkulator, če to naloge zahtevajo).

12



64154 Govorne in slikovne tehnologije – izpit Vzorčni primer 

stran 1 od 5 
 

Podatki o študentu: 
Vpisna številka Ime in priimek Datum 

   
 
GOVORNE TEHNOLOGIJE (20 TOČK) 

Vprašanja 1 (6 točk) 

A) Kateri govorni organ je ključen pri tvorjenju zvenečih glasov.  

 
B) Kako je v govornem signalu kodirana prozodična informacija? 

 
C) Kako razvrščamo foneme glede na način tvorjenja nezvočnikov? 

 
D) Kakšen je pomen govornih podatkovnih zbirk pri razvoju govornih tehnologij. 

 
Vprašanja 2 (8 točk) 

A) Spodaj so podane tri časovno-frekvenčne predstavitve govornih signalov, pridobljenih iz istega 
govornega posnetka. Pojasnite razliko med predstavljenimi tremi govornimi signali. 
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B) Pojasnite pomen oknenja govornega signala pri kratko-časovni spektralni analizi ?   

 
C) Kaj so formantne frekvence in koliko jih navadno obravnavamo pri analizi govornega signala? 

 
D) V spodnjem grafu F1/F2 so podane izmerjene vrednosti formantnih frekvenc za vseh osem 

samoglasnikov slovenskega govora. V grafu označite, katere izmerjene vrednost bi lahko 
pripadala samoglasnikom a, @, u, in i. 

 

Vprašanja 3 (6 točk) 

A) S katerim postopkom učimo prikrite Markovove modele in kaj potrebujemo za izvedbo učenja? 

 
B) Navedite posamezne korake, s katerimi pretvorimo slovensko besedilo v slovenski govor.  

 
A) Spodaj skicirajte, kako se s spreminjanjem govornega signala izvede povišanje osnovne frekvence 

glasu s postopkom TD-PSOLA. 
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64154 Govorne in slikovne tehnologije – izpit Vzorčni primer 

stran 3 od 5 
 

SLIKOVNE TEHNOLOGIJE (20 TOČK) 

 

 

Vprašanja 1 (5 točk) 

E) Predpostavimo digitalno sliko velikosti 4x4 cm z 10.000 slikovnimi elementi. Slika je 
predstavljena z 16-bitno barvno globino. Izračunajte prostorsko ločljivost slike, če 
predpostavljamo, da je ta enaka v vertikalni in horizontalni smeri, in podajte število različnih sivih 
nivojev, ki jih lahko pripišemo posameznemu slikovnemu elementu? (1 točka) 

 
 

F) Podano imamo afino transformacijo slike, ki jo lahko opišemo z naslednjo enačbo: 
 

�
𝑥′
𝑦′
1
� = �

1 0 2
0 2 1
0 0 1

� �
𝑥
𝑦
1
�. 

 

Skicirajte rezultat transformacije spodnje slike (levo) z zgoraj podano enačbo. (2 točki) 
 

 
 
 
 

G) Obkrožite vse trditve, ki veljajo za afine transformacije. (2 točki) 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                          . 

 
a) izhodišče koordinatnega sistema se 

zmeraj ohranja 
f) vzopredne črte ne ostanejo nujno vzporedne 

b) premice se preslikajo v premice g) izhodišče koordinatnega sistema se ne nujno 
ohranja 

c) premice se ne preslikajo v premice h) razmerja se ohranjajo 
d) vzporedne črte ostanejo vzporedne i) razmerja se ne nujno ohranjajo 
e) o vzporednosti črt po preslikavi ne 

moremo povedati ničesar 
j) afina transformacija zmeraj izvede zrcaljenje 

slike preko ordinatne osi 
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stran 4 od 5 
 

Vprašanja 2 (6 točk) 

E) Podani sta slika z vrednostmi sivih nivojev slikovnih elementov in konvolucijski filter 
povprečenja. Določite rezultat filtriranja slike s podanim filtrom, pri čemer predpostavite, da smo 
problem robnih slikovnih elementov slike rešili s podvajanjem robnih slikovnih elementov.  
(2 točki) 

 

 
 
 

 
F) Opišite vpliv izostritve slike na frekvenčni spekter slike in skicirajte prenosno funkcijo idealnega 

filtra (izgled filtra v frekvenčnem prostoru), ki se za izostritev slike uporablja?  (2 točki) 

 
G) Vsaki od spodaj prikazanih slik priredite ustrezen amplitudni spekter. Slike so označene s črkami 

a-e, spektri s številkami 1-5. Na eni izmed slik in enem izmed spektrov označite še koordinatno 
izhodišče - točko (0,0)? (2 točki) 
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Slika Filter Rezultat filtriranja 

a b c d 
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      Skica: 

e 
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Vprašanja 3 (9 točk) 

A) Naštejte in opišite štiri vrste morfoloških operacij (učinek; uporaba, ipd.), ki jih lahko 
uporabljamo na binarnih slikah. (2 točki)

 
B) Skicirajte histogram 8-bitne slike, ki je prikazana spodaj ? (2 točki) 

 

 

 

 

 

 

C) Naštejte tri postopke izpeljave značilk, ki temeljijo na preslikavi slike v pod-prostor. Poleg kratic 
podajte še pomen kratic. (1 točka) 

 

D) Naštejte vsaj dve vrsti lokalnih deskriptorjev in podajte primer njihove uporabe. (1točka)

 
E) Upragovite sliko, prikazano spodaj levo, in rezultat zapišite v desno sliko. Za upragovljanje slike 

uporabite prag T=3. (1 točka) 

 

 

 

 

 
 

F) Izračunajte integralno predstavitev slike, kakršna se uporablja tudi v detektorjih objektov kot je 
detektor Viola in Jonesa. (2 točki) 
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Vhodna slika Integralna slika 

      Skica: 
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