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Mi a Beszédmester?

A Beszédmester egy beszédjavítás-terápiára és olvasásfejlesztésre alkalmas esz köz,
amely az Oktatási Minisztérium támogatásával egy IKTA projekt keretében készült
el. A program és didaktikája az interneten a www.inf.u-szeged.hu/beszedmester
címen bárki számára ingyenesen hozzáférhetõ.

1. ábra: A Beszédmester nyitóképe.

Mire használható?

A szoftver kettõs funkcióval készült. Beszédjavítás-terápiára és olvasásfej lesz tés -
re alkalmas. A beszédjavítás-terápiai modul elsõsorban az érthetõ beszéd 
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elsajátítását segíti siket és hallássérült gyermekek számára, de jól használható a
beszédfogyatékos és súlyosan beszédhibás gyermekek logopédiai terápiájában is.
Az olvasásfejlesztõ komponenst pedig olyan gyermekeknek ajánljuk, akiknek
olvasási nehézségei vannak, illetve még az olvasástanulási folyamat elején tar -
tanak. A program használatát pedagógus, logopédus, illetve szurdopedagógus irá -
nyí tásával érdemes elkezdeni, a késõbbiekben azonban használható egyéni tanu -
lás hoz otthon is. A program képes a beszéd felismerésére, az elhangzás pilla -
natában értékeli ki a gyermek mikrofonba bemondott beszédét. Az automatikus
beszédfelismerés összekapcsolása a beszédjavítás-terápiával és olvasás fej -
lesztéssel különösen gyümölcsözõ terület, hiszen a cél mindkét esetben valami-
féle fonológiai tudatosság kialakítása vagy hiányának pótlása. Ezért a számítógép
felruházása valós idejû vizuális beszédkiértékelési lehetõségekkel a hallássérültek
beszédoktatásában pótolhatja a hiányzó auditív kontrollt, illetve az olvasás fej lesz -
tés során hatékonyabbá teszi a beszédhangok és grafémák helyes asszo ciációját.

Hol használható?

A Beszédmester használható mind iskolai oktatásban, mind terápiás órákon, mind
otthoni gyakorláskor. Azonban ez utóbbi esetén felhívjuk a figyelmet arra, hogy
mind a beszédjavítás-terápiára, mind az olvasásfejlesztésre irányuló használat
esetén célszerûnek látjuk szakember közremûködését a fejlesztõ folyamatban.

Milyen problémára nyújt megoldást a Beszédmester?

Milyen problémára nyújt megoldást a „Beszédmester” beszédjavítás-terápiai mo -
dulja? Az óvodás és kisiskolás életkorban nagyon gyakori jelenség, hogy gyer -
mekeink beszédében zavaróan súlyos hanghibák vannak, sõt elõfordul az is, hogy
alig, vagy egyáltalán nem értjük õket. Ennek okai lehetnek:
– olyan mértékû halláskárosodás, ami akadályozza a hallás kontrolljával kiala -

ku ló érthetõen artikulált beszédet.
– sok gyermeknél mûtéti úton állítják elõ a szinte teljes értékû, természetes mi -

nõ ségû hallást; õk a cochlea implantáltak. Számukra több éves folyamat a
hallás olyan szintû „megtanulása”, ami a hangos beszéd elsajátításához ele -
gen dõ. 

– vannak gyermekek, akik ép hallásuk mellett is súlyosan beszédhibásak. Ha
szervi okok (pl. szájpadhasadék stb.) akadályozzák a szépen hangzó beszéd
ki ala kulását, akkor a mûtét utáni rehabilitációban logopédus szakember segít -
sé gével megoldást lehet találni.

– ép hallás és beszédszervek esetén is késhet a beszéd megindulása, vagy olyan
sok hangzóhibát véthet a gyermek, ami zavaró, alig érthetõ kiejtéshez vezet.
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A Beszédmester szoftver az érthetõ beszédet döntõen befolyásoló magán -
hangzók azonosítását végzi el az elhangzás pillanatában, ezzel egy új eszközt adva
a szakemberek kezébe, amellyel jelentõsen lerövidülhet a remélt, kívánatos szín-
vonalú beszédállapot eléréséhez szükséges gyakran több évi munka.

2. ábra: Beszédjavítás-terápiai modul egy képe.

Milyen problémára nyújt megoldást a „Beszédmester” olvasásfejlesztõ modulja?
A Beszédmester szoftver az olvasástanítás segítését, az olvasás terápiáját, fej -
lesztését is célul tûzte ki. A szoftver segítségével játékos úton, szinte észrevétlenül
lehet gyakoroltatni az olvasást. Használható az iskolai olvasástanítás során és
egyéni gyakorlásra. A részképességükben sérült gyermekek fejlesztõ terápiájában
komplex készségfejlesztést biztosít: memóriafejlesztés, figyelemfejlesztés, 
irányfelismerés, iránytartás kialakítása, finommotorika fejlesztése, hallási disz -
kriminációs készség, hallási figyelem, vizuális differenciáló képesség fejlesztése.
Segítheti a diszlexiaterápiát, hiszen a betûk újratanításának feltételei biztosítottak,
a fonémapárok feladatai pedig célzottan a kritikus párok gyakorlására, differenci-
álására készültek. A tesztelési eredmények azt mutatják, hogy nemcsak az elsõ
osztályosok fejlesztésére, tanítására alkalmas a szoftver, hanem a 8-10 évesek
terápiájában is kiválóan használható.

3. ábra: A Beszédmester olvasásfejlesztési moduljának egy képe.
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Mi az elõnye?

A szoftver kulcseleme a beszédtechnológiai modul, amely lehetõvé teszi, hogy a
rendszer a mikrofonba bemondott beszédhangokat, illetve szavakat valós idõben
visszajelezze. A program innovatív jelentõsége, hogy a hasonló célra készült
korábbi generációs számítógépes programok nem beszédfelismerési technológiára
épültek, hanem a beszédjel oszcillogramját vagy spektrális komponenseit jelení -
tet ték meg. Ezeknek a képeknek az artikuláció pillanatában történõ kiértékelése az
ember számára nehéz feladatnak bizonyul, mivel szemünkkel csak nagyon nagy
hang különbségnek megfelelõ hullámforma-változásokat tudunk gyengén meg kü -
lön böztetni. A gyakorló személy leginkább csak a kiejtés befejeztével tudott – a
saját és egy etalonnak számító spektrumkép hasonlósága alapján – következtetni
a kiejtésének helyességére. Ez a körülmény továbbra is akadályát jelentette a
szélesebb körû gyakorlati alkalmazásoknak.

A Beszédmesterben alkalmazott technológia segítségével már nem a hang
oszcil logramja, vagy spektruma jelenik meg a gyakorlás során, hanem maga a
hoz zá kapcsolt fonéma jele tûnik fel. A vizuális kijelzés az elhangzással azonos
idõben történik, általában egy igen egyszerû ábra, például a betû képének for má -
já ban. Mind a beszéd analízise, mind a beszédhangok azonos idejû és foné ma szin -
tû feldolgozása önmûködõen megy végbe. Tehát ez a megoldás már nem a mik ro -
fon elõtt közvetlenül elhangzó egyedi beszédhangot jeleníti meg, hanem azt, amit
„megért”, azaz a hanghoz társított fonémát.

Mi benne az újdonság?

A Beszédmester felhasználható több területen, és számtalan variációban alkal -
mazható eszközzé válhat a szakemberek kezében. Az eddigi terápiás eszközökhöz
képest újdonságot hoz az alábbi területeken:
– az érthetõség objektív megítélésére képes,
– a szülõ a gyógypedagógus (szakember) segítségével, irányításával, útmuta tá -

sá val a „beszédgyógyítás” aktív részesévé válhat,
– gyermek - gép „interaktív” kapcsolatra épít,
– változatos gyakorlófeladatokat nyújt,
– lehetõvé teszi az önálló gyakorlást,
– egyéni tempóhoz igazodik.

Eredmények?

A szoftver beszédjavítás-terápia részének tesztelése a Kaposvári Siketek Isko -
lájában történt, ahol 5 hónapon keresztül használták siket, nagyothalló, implantált,
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és beszédhibás gyermekek fejlesztésében. A gyerekek mindegyike részt vett 1-2
év hagyományos fejlesztésben elõtte. A Beszédmester használatával jelentõs javu-
lást értek el: a siket gyerekek érthetõ magánhangzóinak száma 2-3-ról 6-7-re nõtt.
A fejlesztés után minden gyermek sokkal tisztábban ejtette a magán hangzókat, a
különbözõ hibák aránya (pl. orrhangzósság) jelentõsen csökkent. 

4. ábra: A beszédmester hatására jelentõsen megnõtt az érthetõen ejtett magán -
hang zók száma

Az olvasásfejlesztési rész tesztelése még nem fejezõdött be, a Szegedi Tudomány -
egye tem JGYTF Kar Gyakorló Általános Iskolájában folyik. A gyermekek szí ve -
sen és hosszan dolgoznak a szoftverrel, s a feladatok megoldása segíti a fonoló-
giai tuda tosság kialakulását. A részképességükben sérült gyermekek, de még
egész sé ges társaik is sokszor nehezen tájékozódnak a tankönyv feladatai között,
figyel mü ket könnyen elterelik a színes ábrák. A Beszédmester azáltal, hogy a
felada to kat egyesével mutatja, nem hagy teret annak, hogy a gyermek mással
foglalkoz zon, míg egy feladattal sikeresen nem végzett. Így maximálisan biztosít-
ja az egyéni tempóban való haladást.

5. ábra: Az olvasásfejlesztés modul egy feladata az „ó-õ” betûpárhoz
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Mik a fõbb mûszaki paraméterei?
(Informatikai adatok, matematikai elvek)

A rendszer egyes részei hanggal vezéreltek, mások egérrel, illetve billentyûzettel.
A hangvezérlés típusa feladattól függõ: frame alapú fonéma-felismerés, vagy szó -
felismerés. Mindkét esetben a jel elõfeldolgozásra kerül, majd jellemzõkinyerés
történik beleértve a lineáris és nem-lineáris transzformációkat. Frame alapú foné -
ma-felismerésnél gépi tanuló eljárások segítségével történik a hangok osztá lyo -
zása, míg a szófelismerés esetén a szegmentális beszédfelismerõ a felhasznált
tech nika (Kocsor, et al., 2001; Kocsor, Kovács, 2002). A szoftver Windows plat -
formra készül, C++ nyelven DirectX segítségével.

Kiknek ajánljuk?

Ajánljuk minden siket, nagyothalló vagy más probléma miatt logopédiai segít ség -
re szoruló gyermeknek. A gyógypedagógia tudománya, a gyógypedagógus szak -
emberek (szurdopedagógusok, logopédusok) évszázadok óta számos módszert,
segédeszközt dolgoztak ki a beszédjavítás-terápia segítésére. A Beszédmester
szoft  ver egy újabb elemmel bõvíti eszköztárukat, hiszen valami olyat nyújt, ami
eddig még nem volt: az érthetõ beszédet döntõen befolyásoló magánhangzók fel -
is merését végzi el az elhangzás pillanatában. A szoftver alkalmazásával jelen tõ sen
lerövidülhet a remélt, kívánatos színvonalú beszédállapot eléréséhez szük séges
gyakran több évi munka.

Ajánljuk minden kisiskolásnak, akiknek az olvasás könnyebb elsajátítását
segíti, és az olvasás megszerettetését könnyíti. Alkalmas lehet az otthoni önálló
olvasásgyakorlásra, ami azért fontos, mert napjainkban egyre aggasztóbb, hogy a
gyermekek nem szeretnek, nem tudnak olvasni, de talán a számítógép motiváló
ere je visszavezetheti õket az olvasás szeretetéhez. Az otthoni gyakorlás persze azt
a problémát veti fel, hogy kell-e a szülõnek tanítót „játszani”, tud-e szakszerûen
fog lalkozni a gyermekkel az olvasásfejlesztés menetében. Erre nincs igazán szük -
ség, mert a szoftver feladatai követik a hangoztató-elemzõ-összetevõ olva sás -
tanítási módszer didaktikai lépéseit, továbbá a rendszer a beszédhang felismeré-
sen alapszik; ez a két összetevõ pedig biztosíték arra, hogy a gyermek egyedül is
a számítógép elé ülhet, gyakorolhat, hiszen a gép valós idõben visszajelez, értékel.
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