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Bevezetés

Mi a beszédmegértés? Első pillanatban könnyűnek tetszik meghatározni: nor
mális emberi beszéd formájában közölt, hallás útján fölfogott és a fölvevő agyá
ban lejátszódó folyamatok eredményeként megfogalmazódott tartalmú híranyag 
tudomásul vétele. Engedmények, bővítések, különleges esetek és helyzetek ter
mészetesen csökkentik a fenti meghatározás érvényességét, de talán kiindulási 
alapnak elfogadható. A megértés ellenőrzése például az lehet, hogy a fölfogó 
személy szóban vagy írásban megismétli a híranyag teljes tartalmát. Itt már több 
nehézség adódik: pl. nyelvi tudás és az írástudás. A szóbeli ellenőrzés pedig 
újabb megértési folyamatot kíván meg -  ezúttal az eredeti közlőtől - , ami tovább 
bonyolítja a helyzetet.

Elogyan folyik le a beszédmegértés? Ez nehezebb kérdés, amelynek mai tudá
sunk szerinti taglalása elengedhetetlen ahhoz, hogy a címben kitűzött feladatunk
kal foglalkozhassunk.

Meggondolásainkat két részre osztjuk, korábban csak pszichoakusztikai úton 
következtettünk arra, hogy milyen folyamatok játszódhatnak le az agyban. Erről 
mutatunk be néhány eredményt az I. részben. Az utolsó 30 év azonban bámulato
san sok eredménnyel gazdagította az idegfiziológiai és az agytevékenységgel 
kapcsolatos megértési ismereteinket. Rövid összefoglalásunkban (csak 1985-ig 
tudtuk az irodalmat nagyjából átnézni), mégis némi áttekintést próbálunk nyújta
ni a II. részben.

És akkor mi lehet a gépi beszédfölismerés? A meghatározás ezúttal sem lát
szik nehéznek: normális emberi beszéd formájában közölt, elektroakusztikai esz
közökkel fölfogott és rendezett, számítógépi berendezésben alkalmazott folya
matok eredményeként létrejött és az eredeti beszéd minden lényeges elemét tar
talmazó híranyag azonosidejű rögzítése. Már nagyjából a kérdésföltevésből is 
látszik, hogy ezúttal nem valódi megértésről, hanem a géptől megkívánható, le
hetőleg szabatos fonetikai fölismerésről van szó. Új követelményként jelentkezik 
az azonosidejűség, ami az agyműködés esetében magától értetődően teljesül. Ezt 
a föltételt azonban nem szokás nagyon szigorúan venni; minél több műveletet 
végez a gép, annál kevésbé lesz pontosan azonosidejű a feldolgozás eredménye. 
De másodperc nagyságrendű késés már nem engedhető meg. A fölismerés ellen
őrzése ezúttal sok gondot jelent. Korrekt követelményként csak az írásbeli rögzí-
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tés (beszédre működő írógép fogadható cl. Minden más, akár jelzéssel, akár vá
laszadással hitelesített "fölismerés" csak álbizonyíték, hiszen ezt egy néhány (né
hány száz, néhány ezer) elemre begyakoroltatott célgép is megteszi. Ezek után 
tehát:

Hogyan működik a gépi beszédfölismerés? Erre az utolsó 5-10 év fejlődésé
nek rövid áttekintése csak felületes támpontot adhat (ezt kíséreljük meg össze
foglalásunk III. részében), azonban a ma már szinte áttekinthetetlenül sűrűn 
megjelenő irodalmi anyagban minden részletkérdés megtalálható.

Végül célként kitűzött feladatunkkal is foglalkoznunk kell. Ismerve a gépi 
fölismerés módszereit és nehézségeit, vajon milyen könnyítést ajánlhatunk föl 
fonetikai oldalról a fölismerési követelményünk jobb megvalósítására? Ez a IV. 
rész vitaanyaga.

I. A beszédmegértés pszichológiája

A beszédmegértés folyamatának megismerését célzó első kísérletek az érthe
tőségi vizsgálatok voltak. A harmincas évek óta sok eredményt köszönhetünk 
ezeknek a mind bonyolultabb körülmények között és mind több paraméter hatá
sát vizsgáló, egyszerű kísérleteknek (Fletcher és Steinberg 1929). Közben lassan 
-  további 30 év alatt -  tisztázódtak a legfontosabb kísérleti föltételek, például a 
vizsgálandó anyag (szótag, szó, érthető, mesterséges összetételű), a hallási körül
mények (cgyfülű, kétfülű, fejhallgatós, teremben végzett, zajjal fedett), végül a 
lehallgató közösség összetétele (egy-, vagy több személy, kor, képzettség, homo
genitás, terhelési állapot) szerint. A kutatandó feladatok a hallásmechanizmus 
szempontjából értékelhető, sőt a folyamatokra is felvilágosítást adó eredmények
hez vezettek.

Példaképpen említhető, hogy a zajjal megszaggatott beszéd érthetősége bizo
nyos föltételek mellett még erős zaj esetén sem nagyon csökken, ha a megszag- 
gatás fele időtartamú zaj közlés mellett kb. 150-200 ms tempóban folyik. Két je
lentős kísérletsorozatot érdemes megemlítenünk (Licklider és Miller 1951). 
Egyik: szaggatott zajjal elfedett szöveg érthetőségének alakulása. A folyamato
san közölt érthetőségvizsgálati szövegek hangzását úgy változtatták meg elfedő 
zajjal, hogy az fél ideig takarta a jelet, fél ideig szünetelt. Változtatható paramé
terek a jelszint-zajszint különbség (S/N) értéke, valamint a szaggatás periódusa 
voltak. Az 1. ábrán az eredeti eredmények lényegét szóráskép nélkül, és a túl sű
rű kapcsolgatás értékelhetőségének bizonytalansága miatt csak másodperccnkint 
1000 kapcsolásig (0,5 ms ideig szöveg és 0,5 ms ideig elfedés) közöljük. Kis in
tenzitású zaj mellett tehát, ha "fedett" szakaszok gyakorlatilag zajmentesek 
(S/N>9 dB), 1,.,.100/s szaggatási frekvencia (At— 1 s és 10 ms időtartam) között 
csaknem állandóan 95% marad a szóérthetőség. Ha a kétféle szint közel egyenlő 
(S/Næ0 dB), az ideális periodicitás (At) 50 és 200 ms közé szűkül, de az érthető
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ség megmarad. Ha a zaj 9 dB-lel erősebb a beszédszintnél, még mindig 85%-os 
érthetőség tapasztalható. Ez elég meglepő, hiszen ekkora szóérthetőség még 
9 4 - 9 7 % beszédérthetőséggel egyenértékű, tehát a szaggatott zaj a megértésben 
nem zavar. Feltűnő azonban az optimális periodicitástól eltérő értékek mellett a 
rohamos érthetőségcsökkenés. Például az utolsó esetben a 10 ms periodicitás 
40%-ra csökkenti az előbbi 85%-os érthetőséget.
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1 . ábra
Folyamatos (angol) szöveg érthetősége, ha fele időben 

különböző sűrűséggel szaggatott zörejjel elfedjük.
Vízszintes tengely a másodpercenkinti elfedések száma, 

függőleges tengely a szóérthetőség százaléka, paraméter a jel-zaj arány

Az eredmények javulnak, ha a félidős beosztás helyett relatíve hosszabb be
szédidőt engedünk meg, de rohamosan romlanak, ha ugyanezt az elfedő zaj javá
ra módosítjuk.

A 2. ábrán azt az eredményt vettük át, amellyel a szerzők a beszédjel hangta
lan állapotokkal való periodikus megszakítását vizsgálták. Ezúttal a paraméter a 
jelnek a teljes periódusidőhöz viszonyított időtartama. A legjobb érthetőség most 
a At=10-100 ms periódusidő környékére esik, de rohamosan romlik, ha a szöveg 
részideje csökken. Ennek gyakorlati jelentősége is van. A 70-es években itthon 
katonai irányból érdeklődés mutatkozott egy olyan módszer kidolgozására, hogy
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hogyan lehetne egyetlen rádióval a beolvasott híranyagot különböző hullámhosz- 
szakra periodikusan átkapcsolva, tehát olcsó energiával, de mégis kevés érthető
ségcsökkenéssel sokfelé továbbítani. A gondolat megoldhatóságát nemcsak az 
ábra adatai szemléltetik, de az átkapcsolásokkal kényszerűen jelentkező kattaná
sok és egyéb torzítások érthetőségcsökkentő hatására is számítani kell. Két fél
igénybevétellel még talán kivitelezhető, de négy negyed-igénybevétellel már 
használhatatlan megoldáshoz jutunk.

Megszaggatott (angol) szöveg érthetősége, 
ha csak az idő 50%, ill. 25%-ában halljuk.

Tengelyek, mint az 1. ábrán, paraméter a hallható szövegrész százaléka

Néhány hallástani következtetés ezekből az egyszerű kísérletekből is levon
ható. Mivel az érthetőségi szövegminták szavak voltak, valószínűsíthető, hogy a 
100....200 ms szótaghosszúságnak alapvető szerepe van a megértésben. Egy má
sik következtetés akkor még nem volt világosan megfogalmazható, hogy ugyanis 
hallás korrelációs elemzéssel előnyben részesíti a beszédinformációt a zajinfor
mációval szemben. A mai ismeretink szerint a két fül jcltartalma között a hang
forrás irányától függően (eltekintve a pontosan szemből érkező hangjel esetétől) 
jól értékelhető időkülönbség jön létre, ami a homogén jellegű zaj esetén nem je
lent információkülönbséget.
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Más vizsgálatok a hang irányának kétfülű fölismeréséről azt mutatták ki, 
hogy a két jelminta közötti 0,01 ms időkülönbséget már érzékeli a fül (Feddersen 
1957; cit. Blauert 1974). De mivel ebből az is következne, hogy a jól ismert Gá- 
bor-féle formula szerint (Gábor 1946) 10 000 Hz sávszélességen belül nem tud
nánk hangmagasságot megkülönböztetni, nyilvánvaló, hogy a hallás külön ha
sonlítja össze az időbeli és külön a magasságbeli adatokat. Hiszen szintén közis
mert kísérleti eredmény, hogy 1000 Hz körül mintegy 3 Hz pontosságú a hang
magasság-érzékelésünk. Gábor Dénes ugyanis az információelméletben egy jel 
időtartamának (Át) és frekvencia-sávszélességének (Aco) bizonytalanságára a 
Heisenberg-féle reláció analógiája szerint a AtA(tí»l összefüggést valószínűsítet
te.

A sávkorlátozott beszéd érthetőségének vizsgálata (Fletcher 1953) arra adott 
fölvilágosítást, hogy milyen hangoknak, milyen frekvenciatartományban fekszik 
az érthetőségi csomópontja, illetőleg, hogy milyen tévesztések jelezhetők előre 
bizonyos frekvenciatartományoknak az átvitelből való kiszűrése esetén. Mindez 
nemcsak híradástechnikai fontosságú következtetésekre adott lehetőséget, hanem 
a halláskárosodás helyének érthetőségi vizsgálatokkal való meghatározását is le
hetővé tette.

A beszédmegértés rejtett folyamatainak megismerése szempontjából egyik 
legfontosabb pszichoakusztikai kísérlet volt a Licklider által már 1944-ben vég
rehajtott, 1946-ban, majd két évvel később munkatársával részletesen közölt 
(Licklider és Pollack 1948), oszcillogram torzítási technológiával végzett érthe
tőségi vizsgálatsorozat.

A híradástechnikai megoldás abból állt, hogy a beszédről fölvett oszcillogram 
csúcsait levágták, majd a maradék jelet többször fölerősítve és újra levágva, vé
gül közönséges négyszögjeleket nyertek. Ezek érthetősége azonban az eredeti 
oszcillograméhoz képest alig változott: 24 dB levágásig (amikor az eredeti amp
litúdónak csak 1/16 résznyi csonkja maradt meg) a szóérthetőség 97% maradt. 
Tovább folytatva a kísérletet, a jel differenciálásával már csak a 0-átmenetek he
lyén álló, állandó magasságú impulzusjelek képviselték az eredeti oszcillogra- 
mot. Az érthetőség ekkor sem csökkent jelentősen. Ha azonban a kialakult szer
kezetet akár csak 0 , 1  ms-os beosztás szerint "rendezték", az érthetőség azonnal 
eltűnt.

Az agyi értékelésben tehát nem az oszillogram formája döntő, hanem a 0-át- 
menetek rendszere. Erre is megvolt az ellenkísérlet. Ha nem a csúcsokat vágták 
le, hanem a 0-tengely körüli átmeneti részeket, éspedig csak 2,5 dB értékben 
(vagyis az átlagos amplitúdó egynegyedét) vágták ki, az érthetőség 30%-ra esett, 
6  dB kivágás esetén pedig már csak moraj volt hallható az eredeti szavak helyén. 
A két meggyőző görbét a 3. ábrán mutatjuk be.
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3. ábra
Angol szóérthetőség változása, ha az oszcillogram csúcsait levágjuk (LE), ill. 

ha a O-átmeneteket kivágjuk (KI). Vízszintes tengely a csonkítás dB-értéke

A természetes tévesztésekből következtetni lehet a közeli tulajdonságú be
szédhangok megkülönböztető jegyeire (distinctive features). Például 50 ms rö- 
vidségűrc csonkított magánhangzókat sokszor ítélünk mássalhangzóknak. Egy 
másik lehetőség a beszédcrősséggel nagyjából azonos intenzitású, fehérzaj jelle
gű zavarás (S/N«0 dB) mellett vizsgálni egyes hangok érthetőségét. Példaként 
zárhangokra adjuk meg az érthetőségi stabilitást angolban és magyarban az 1 . 
táblázatban, a tévesztési indexeket pedig a 2. táblázatban (Miller -  Nicely 1955; 
Tamóczy 1964).

1 . táblázat
Hang Angol Magyar

P 50,7 46,5
t 76,6 89,5
k 50,2 78,5
b 75,3 75,0
d 72,7 6 8 , 0

6 _______ 59,2 66,5

Érthetőségi stabilitás zárhangokra (%)



86

2 . táblázat
Tévesztés Angol Magyar

p/t 11,9 0,4
p/k 31,0 0 , 6

t/p 1 2 , 8 23,0
t/k 14,8 1 0 , 6

k/p 29,8 4,0
k/t 1 1 , 6 3,0

Tévesztési indexek a második hangról az elsőre (%)

Az érthetőségi stabilitás a magyarban általában jobb, a tévesztési indexek egy 
kivétellel szintén jelentősen előnyösebbek, viszont a magyarban elég sok a zön- 
gés/zöngétlen tévesztés, angolban pedig ilyet nem találtak. Egyetlen vizsgálati 
sorozat nem döntő, de annyi megállapítható, hogy ebben is vannak nyelvi kü
lönbségek.

Az érthetőségi vizsgálatoknak természetesen nagy szórása van. Említettük, 
hogy az eredmények mennyire függnek a körülményektől. Két dologra utalunk. 
Az egyik a vizsgálati anyag összeállítása. A folyamatos anyanyelvi szöveg érthe
tősége -  egyébként azonos külső körülmények között -  mindig a legnagyobb. Az 
agyban elraktározott emlékképek, a hiányzó, hibás vagy félreérthető hangelemek 
utólagos kiigazítása, a szöveg tartalma szerinti várakozás mind fontos kellékei az 
agyi megértésnek. A legtöbb esetben egy elkezdett szó, sőt egy bizonyos szöveg
irányban értelmezett mondat is lehetővé teszi a hangfolyamat "előre tudását". A 
hallgató a közlő egyén nyelvi és nyelvtani hibáit, következetlenségeit az imént 
vázolt előrejelzés segítségével állandóan korrigálni képes. (Ez a szerencséjük a 
hadarva, hangkihagyásokkal beszélő politikusoknak és egyéb nyilatkozóknak.)

Van ennek a mechanizmusnak egy további, az agyi megértés szempontjából 
szintén érdekes következménye. Arra a sokszor megtörténő jelenségre gondo
lunk, hogy külföldön az utcai zajközegben meghallott idegen nyelvű beszédfosz
lányokból nemcsak magyar szavakat, hanem teljes mondatokat is ki lehet halla
ni. Objektív kísérletek (Warren 1970; Miller et al. 1976) azt tanúsítják, hogy va
lóságos beszédhangokat elfedő, vagy a helyükbe iktatott -  beszédjelleggel egyál
talán nem rendelkező -  zörejhangok az éppen odaillő beszédhang érzetét keltik a 
hallgatóban. Észre sem veszi, hogy valami egészen más ingert kapott, az agya a 
kívánt beszédhangot illesztette a helyébe. Alaposabb meggondolások arra utal
nak, hogy az agyi megfigyelésnek előre be kell állítódnia, hogy beszédjelek 
(speech sounds) fölismerésére készüljön föl, vagy eleve tudja, hogy zörejeket 
(non-speech-sounds) fog észlelni. A kettő között -  becsapás jellegű -  jelsorozat 
(speech-like sounds) esetében, mint amilyenek a mesterségesen összeállított "be
szédhangok", az agy rendszerint jóindulatú "beszédmegértés" állapotra kapcsol.
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Ennek a közismert jelenségnek az érthetőségvizsgálatokból való kiküszöbölé
se érdekében készítették eleinte a "szabványos" összetételű logatomokat postai 
berendezések érthetőségi ellenőrzésére. Hibái között említhető, hogy ezek nem 
valóságos hangkapesolódások, amelyeknek még a nyelvtől való függetlenségét is 
föltételezték. A kérdés taglalása helyett megemlítjük, hogy magyar érthetőségi 
vizsgálatok céljára olyan szövegmintákat készítettünk (Tamóczy 1954; 1961; 
1973), amelyek hangstatisztikája, szótagformái és szótagkapcsolatai megfeleltek 
a magyar szavak általános típuscloszlásának, de -  mivel az összeállítás véletlen 
generálással történt -  nem voltunk tekintettel arra, hogy esetenként értelmes 
vagy értelmetlen szóképek keletkezzenek. Ezzel igyekeztünk megakadályozni, 
hogy a hallást eleve befolyásoljuk, hogy milyen összetételt célszerű kihallania.

Meggondolásunk helyességét igazolta, hogy még az instrukciók ellenére is 
visszamaradt a hallgatóban valamilyen kényszer, hogy értelmes hangkapcsolatot 
értelmezzen. Tömeges érthetőségi vizsgálataink céljára, pl. egy nagy színház 
megtöltésére, sokszor kaptunk honvédségi segítséget. Humoros példaként emlí
tem, hogy az esetek feltűnően nagy százalékában az "arc" szóra adott válasz 
"harc" volt. Nyilván ez a szókép a kiskatonák agyi emléktárában nagyon fontos.

II. A beszédmegértés folyamatai

Az emberrel végzett érthetőségi vizsgálatok eredményei csak közvetett mó
don utalnak a hallás agyi folyamataira. A tudományos kíváncsiság azonban a 
hallás és az agyi értékelés pontosabb megismerését követeli. Békésy György a 
belső fül Corti-szcrvéig bezárólag modellvizsgálatok mellett még tudott emberi 
kísérleteket is végezni (legalább is cadavercn), közvetlen idegfiziológiai vizsgá
latok azonban csak állatokon valósíthatók meg. Az irodalomban közölt adatok 
jelentős része altatott vagy érzéstelenített macskákon végzett kísérletek eredmé
nye.

Föltételezve, hogy a csigában lefolyó jelenségeket helyesen ismerjük, ezúttal 
csak néhány újabb eredmény említésére szorítkozunk. Ma már valószínű, hogy a 
csigában nemcsak durva, hanem idegileg szabályozott, finomabb frekvenciaér
zékelés is folyik, ami az agy felé vezető (afferens) és az agyi központokból, vagy 
felsőbb idegi szintekből a csiga működését szabályozó (efferens) idegpályák 
együttműködéséből adódik. Újabb vizsgálatok például rámutatnak (Pujol 1990), 
hogy a 3500 belső szőrsejt közül, ahonnan a 30 000 hallóidegrost legnagyobb 
hányada, mint radiális afferens indul ki, esetenként egyetlen érzékelő egység is 
küldhet idegimpulzusokat a felsőbb központok felé. Ez rendkívül érzékeny frek
vencia-megkülönböztetést tesz lehetővé. Ugyanakkor az első nyúltagyvelői ideg
központ összehasonlítja a bal és jobb fülbe érkező jelek időkülönbségét és már 
0,01 ms különbségről (irányérzékelés) is jelentést küld az agynak. Vagyis egy
szerre érzékeljük a jel frekvenciájának és időpontjának (pontos) értékét. Eszerint
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az agy bizonyos értelemben túlteszi magát a Gábor-féle összefüggésen, tehát 
közvetve a Heisenberg-féle bizonytalansági reláción is.

A teljes elemzést természetesen a felsőbb idegközpontok és szerkezetek vég
zik el, hiszen a pontos idő- és frekvenciaérzékelés mellett színképi és színkép
változási adatokat és bonyolult összehasonlító (támogatási és gátlási) összefüg
géseket is tudomásul veszünk.

Itt egy pillanatra érdemes megállni. Bizonyos eredetű süketség esetén, amikor 
az idegvezetés nem sérült, újabban mind gyakrabban alkalmaznak beszéddel ve
zérelt elektromos ingerlést, melynek rezgésgerjesztőit beoperálják a csigába. 
Már ötféle frekvenciasávú gerjesztéssel elérhető, hogy a beteg nemcsak a zajokat 
érzékeli, de kitartó munkával megtanítható a beszédmegértésre is (Cochlear 
Implants 1985; Ribári 1992). Ebből két következtetéshez juthatunk. Első: a csi
gában keletkező pontos frekvenciaérzékelés (Pujol és mások szerint nem szüksé
ges hozzá másodlagos idegi szűrés vagy elemzés) lehetővé teszi, hogy a maga
sabb idegi központok elsősorban a bonyolult időlefolyású akusztikai folyamatok
kal (ilyen a beszéd) foglalkozzanak. A második következtetés ennél forradal
mibb. Az agy végül is képes arra, hogy nem a megszokott pontos színképi alaku
lások helyett, homályosan a lényegre utaló színképi foszlányokból -  "rekonstru
álja" a közölt beszéd elemeit és folyamatát. Ha a korábban említett szövegbeli 
helyettesítő és kiegészítő agyi tevékenységre gondolunk, nyilván nem képtelen
ség ilyen teljesítményt föltételeznünk. Hivatkozhatunk a "missing stimulus 
events" jelenségre is, amit az optikából jól ismerünk. Az implantációnál azonban 
nemcsak erről van szó, hanem többek közt a beszéd színképi elemeinek áttransz- 
formálásáról bizonyos olyan frekvenciasávokra, amelyek akusztikai jelentését az 
operált személy későbbi gyakorlatában megtanulja beszédhangokként értelmez
ni. A gerjesztő beépítésével "rehabilitált" nagyothallók a gyakorlatban elérik a 
beszédmegértés kisebb-nagyobb fokát.

A rezgések formája, frekvenciája és erőssége az agy különleges kapcsolatai 
révén nemcsak a hallópályán át juthat el az agyi halló- és érzékelő központokba. 
Például ujjakon keresztül kapott (taktilis) rezgések is értékelhetők beszédhangok 
gyanánt (speech-like vibrations) A tíz ujj rezgési ingerlésének érzékelését is meg 
lehet tanulni beszédjelekként értelmezni.

További meggondolások valószínűsíthetik, hogy az agyi feldolgozás a már 
említett O-átmeneti statisztika mellett időben folyamatosan Fourier-elemzésre is 
támaszkodik, hiszen a formánsok azonosidejű fölismerése erre mutat. Ezeken fö
lül még mintegy 6- 8-féle matematikai munkát, pl. korrelációs elemzést, konvo- 
lúciós integrálást, fordított energiaszínkép (cepstrum) számítást, továbbá statisz- 
tikázást kell az agynak végeznie, hogy valóban -  legalább fonetikailag pontosan 
-  értse a beérkező jelfolyamat adatsorát. Ismét csak egyetlen, eddig kevés figye
lemre méltatott adat jelentőségére kívánok rámutatni. Elfogadott tény, hogy a 
hangjel hatására a csiga belső csatornájának folyadékában nyomáshullám fut vé-
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gig, amely tehát nem pontosan ugyanabban az időpillanatban ingerli az alaphár
tya egész területét. Békésy eddig meg nem cáfolt adatai szerint (Békésy 1943) a 
csiga alapjától számított kb. 15 mm hosszú szakaszon az ingerlés 0,01-tól 0,1 ms 
időt késik. Az utóbbi helyen kb. az 1500 Hz-es érzékelési terület található. To
vább haladva az alaphártyán, 25 mm-nél (500 Hz) a késés 1 ms, a csiga csúcsá
hoz közeledve (50 Hz) pedig már alig vánszorog a nyomáshullám, és késése 5 
ms körüli. Vagyis a beérkező komplex hangjel időben szétszakad és az érzékelő 
sejtek először a színkép magas hangelemeit továbbítják (pl. a formánsokat) és 
csak sokkal később -  3-4 ms nagyon hosszú idő -  a mély hangokat (pl. az alap
hangot). Ezt az agyi értékelés leírásában szintén figyelembe kell venni.

A Vili. agyideg a hallópálya és az egyensúlyérzékelő pálya idegfonalait egy 
kötegben vezeti el. De egymásra nincsenek hatással. A hallóidegek axonjainak 
egyik sajátsága, hogy elektromos szigeteléssel vannak ellátva.

Tekintsük meg a nagyon vázlatosan összeállított 4. ábrát! A valóság termé
szetesen sokkal bonyolultabb, és egyszerűsítésül csak a bal fül idegi kapcsolatait 
rajzoltuk be. A másik oldal ehhez képest szimmetrikusan viselkedik, ezt mindig 
vegyük figyelembe.

Egyes idegrostok elemi tevékenységét már régen elég pontosan megvizsgál
ták, valamint jól ismerjük a gerinces állatok hallóidcg kapcsolatainak menetét is, 
ami nagy valószínűséggel azonos az emberével. Alapos kísérleteket elsősorban 
macskákon végeztek, de az eredményeket főemlősökön is hitelesítették. A fő ne
hézség azoknak a jellegeknek (features) a megtalálása, amelyekre az egyes neu- 
ronok érzékenyek. Hallás szempontjából alacsony szinten tisztázódni látszik az 
oldalirányú gátlás szerepe a színképi érzékelésben. Egészen biztos, hogy a hátsó 
csigamag erősen reagál akár az amplitúdó, akár a frekvencia modulációjára. 
Azonban nagyon nehéz ilyen jellegeket találni magasabb szinten, főként az agy
kéregben, ahol merőlegesen sok egymás alatti neuron azonos viselkedést mutat 
(kolumnáris szerkezet), viszont a tangenciális kapcsolatok áttekinthetetlenül sok 
irányúak. Az agykérgi kapcsolatokról később lesz szó, de biztos, hogy a szerve
zetben a megoldás inkább egy hologramos rekonstrukcióra hasonlít, mint egy 
fényképére, vagyis a végső megismerés kialakulásához valószínűleg nem pont- 
ról-pontra következtetéssel, hanem sok elemi információs adat valamilyen kü
lönleges integrációjával jutunk el. Erről azonban többnyire csak föltételezéseink 
vannak.

A 4. ábrával kapcsolatban csak néhány lényegesebb megjegyzést teszünk, 
pontosabb ismertetés fiziológiai könyvekben bőven található (Schmidt 1980; 
Forsmann -  Heym 1982; Pickles 1982; Jones -  Peters 1985).
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4. ábra
A hallóideg pálya erősen vázlatos "huzalozási" rajza a bal fültől az agykéregig. 
NC (nucleus cochlearis sinister): a bal oldali csigamag, COS (complexus olivae 
superioris): bonyolult átkapcsoló központ közvetlenül az agyideg belépése he

lyén az olivában, LL (lemniscus laterális): a második idegi átkapcsolódás helye, 
Cl (colliculus inferior): a harmadik átkapcsolódás, CGM (corpus geniculátum 
mediale): a hallópálya idegrostjainak utolsó átkapcsolódása a thalamus hátsó 

pólusánál, ahonnan az axonok a homloklebenyek hallásföldolgozó területei felé 
sugárzódnak. A pálya teljes hossza 5-6 cm
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1. A csigából kivezető idegköteg az olíva helyén fut be a hátsó agyba. Innen 
4-5 neuron átkapcsolásával jut mind följebb, egészen az agykéregig (cortex), 
ahol az idegi információk együttes hatására a hangérzet különféle összetevői ke
letkeznek. Az egyes átkapcsoló állomások bizonyos neuron központokban talál
hatók (az ábrán megnevezve), ahol az axonok szinaptikus érintkezéssel adják to
vább az elektromos impulzusokat a következő idegnek.

2. Az átkapcsoló állomásokon nemcsak afferens, hanem effercns jelzések is 
továbbítódnak (ez nem látható), továbbá elágazások és cllenoldali átvezetések 
fordulnak elő. A keresztezés mintegy 80-85%-os, de ezeket is csak főbb elágazá
saikban tüntettük föl (afferens: agykéreg felé, effercns: ezzel szembe futó ideg).

3. Aránylag legjobban ismertek a csigamag (nucleus cochlearis) és a közvet
lenül mellette, kissé lejjebb található olíva superior terület neuronkapcsolódásai. 
A csigamag hátsó (dorsalis) csoportja különösen érzékeny a hang-modulációkra, 
amellett a következő lépésben kikerüli az olivát és egyenesen a következő állo
másokhoz (lemniscus lateralis, ill. colliculus inferior) kapcsolódik. Az olíva kü
lönböző átkapcsoló területeiről az a különös, hogy mindkét fül információit föl
dolgozzák és különbség képzéssel, többek közt a két fül közötti időkésést -  a 
már említett, 0,01-0,1 ms közötti pontossággal -  érzékelik és tovább jelentik.

4. Kevés neuronról tudjuk, hogy pontosan mire érzékeny, de az biztos, hogy a 
hangmagasság érzékelése, az ún. hangolási görbe, valahol a harmadik-negyedik 
állomásnál a legélesebb. A magasabb központokban egyébként mind összetet
tebb és bonyolultabb tulajdonságok tudomásul vétele folyik, például a hangkez
det és befejezés formai érzékelése, az időbeli színképi változások, vagy a színké
pi összetettség fölismerése. Mérésekre alapozott megfigyelés, hogy a magas han
gokra érzékeny idegrostok a mélyekre (pl. a magánhangzókra) azonosan reagál
nak, vagyis az állandósult állapotú ingerhatás nem vált ki bennük semmi válto
zást, azonban a felnövekvést és az elhalást (a hang elejét és végét) időbeli válto
zásként tudomásul veszik. Maga a színképi forma az agyban több helyen is meg
jelenik, mint az alaphártya gcijesztési helyzetének helyi megismétlése (tonotop 
leképzés). Ebben ismét jelentkeznie kell a színkép időben fölülről lefelé megje
lenő kialakulásnak.

5. A másik oldali (contralateralis) idegpályákhoz való átkapcsolódás több kö
vetkezménnyel jár. Ezek idegvezetékei általában vastagabbak, tehát gyorsabban 
és nagyobb intenzitással továbbítják a jeleket, így azok előbb jelennek meg egy 
magasabb központban, mint a saját oldali (ipsilateralis) információk. A jobb fül 
fölvett jelei tehát hamarabb (a becslés 8 ms), de mindenesetre nagyobb intenzi
tással jutnak el a bal, mint a jobb hallásmczőbc.

6. Az egyes szinaptikus átkapcsolódások természetesen időveszteséget jelen
tenek. Egymás utáni kapcsolódás esetén a késés akár 5-10 ms-ot is elérhet. Ha 
ehhez még az idegimpulzusok terjedési idejét is hozzávesszük, az előbbi adat 
kétszeresére számíthatunk. Csakhogy addigra a közbenső állomásokon sok min-
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den tisztázódott és a jelentések tömege fut be az elsőrendű hallásmezőkbe. Az 
információs adatok továbbításának gyorsítását szolgáló említett lehetőségek mel
lett a növekvő számú párhuzamos szinapszisok kisebb ellenállását is elképzel
hetjük.

7. Megjegyezhető még, hogy az ábrán is jelölt hálózatos szerkezet nem infor
máció továbbítására szolgál, hanem az érzékelő agykéreg "riasztására", hogy a 
hírek fölvételére és megértésére minél hamarabb fölkészüljön (ez többek közt a 
vérellátás fokozódásában is jelentkezik).

Röviden azzal is foglalkoznunk kell, hogy az agykéregben mi történhet. Az 
állatkísérletek mellett az agy kutatásában új ismereteket hozott a betegeken is 
végezhető radioaktív nyomjelzés módszere, a számítógépes rétegvizsgálat, a 
mágnes enkefalográfia és a pozitron emissziós tomográfia. Ezen módszerekkel 
lehetett megállapítani a hallás- és beszédközpontok helyét, sőt egyes beszédkép
zési és -értékelési tevékenységek pontos területeit, vagy pl. azt, hogy a bal félte
ke Wernicke-mezőjének 10%-kal erősebb a vérellátása, továbbá, hogy nem be- 
szédjellegű hangok a jobb oldali féltekét terhelik jobban.

Mai becslések szerint az ember 40-60 milliárd neuronjának nagyobbik fele az 
agyban koncentrálódik, annak is főleg a kérgi szürke állományában. Az agy te
vékenysége szervi információk földolgozása mellett elsősorban aktív tevékeny
ség: a külső világ hatásainak rendszerezése, analógiák fölismerése, a logikus 
gondolkodás és az alkotó munka. Mindezt a sokmilliárd neuron bonyolult kap
csolódásai teszik lehetővé.

Az agy különleges felépítése folytán igen nagy külső felülettel rendelkezik; 
itt helyezkednek el az értékelő neuronok. Ez a szürke állomány a hallás és be
széd központokban 2-3 mm vastag, és benne merőlegesen lefelé 6 "emelet" 
mélységig különböző neuronszerkezetű rétegek találhatók (isocortex). Állatkí
sérletek szerint merőleges irányban egymás alatt általában hasonló tulajdonságú 
idegmagok rendeződnek, ezek egymást segítik, a félreértést helyrehozzák, az 
élettel együttjáró sejtpusztulást pótolják. Az egymás mellett, akár egészen közel 
található neuronok viszont sokszor teljesen eltérő viselkcdésűek.

Megállapították azt is, hogy az agy igen széles -  egészen más feladattal meg
bízott -  területei is összeköttetésben vannak a beszédfelfogó és értékelő terüle
tekkel, éspedig szinte közvetlenül vagy kevés átkapcsoló lépéssel. Ez két dologra 
utal: 1. hogy a beszédmegértés igen sok mellékes dologtól is függ és 2. hogy ez a 
befolyásolás rendkívül gyorsan megy végbe (Seldon 1985). Több kísérlet igazol
ja, hogy akár a szintaktikus memória hirtelen ébresztése, vagy asszociációk föl
ismerése mennyire segíti a megérést. Az eredmény természetesen az egyén 
nyelvismeretétől, műveltségétől és intelligenciájának fokától (IQ) függ.

Az agy két féltekéje nagyjából szimmetrikusan látja el feladatát, az egymás
nak megfelelő kétoldali felületek egymással idegi összeköttetésben állnak. Az 
agyvelő mégsem teljesen szimmetrikusan működik. Ez az aszimmetria éppen el
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sősorban a beszédre, illetőleg a zenére vonatkozik. Csimpánznál még találták né
mi nyomát az aszimmetriának, de alacsonyabb rendű majmoktól lefelé már teljes 
a szimmetria (Seldon 1985). Ez az agyi sajátság tehát jellegzetesen emberi tulaj
donság, ahogy a beszéd is az. A bal-félteke a beszédképzés és megértés tekinte
tében domináns, és egyben gondolkodásban is vezető szerepű oldal. Viszont a 
jobb félteke feldolgozási folyamata inkább a zenei jellegű érzékelést részesíti 
előnyben (Kimura 1961; 1964). Sőt, mivel az idegvezetés a bal féltekébe a jobb 
fülből határozottabb, a jobb fül a szövegmegértésben előnyösebb helyzetben van 
(Kimura 1967). Számos kísérlettel igazolták azóta, hogy minél több -  akár szín
képi, akár időbeli -  változás van egy folyamatos híranyagban, annál inkább átto
lódik a megértési előny a jobb fülbe, vagyis közvetve a beszédmegértő bal félte
kébe. Valószínűleg ez az oka annak is, hogy a monoton hanghordozású vocode- 
rek szövege azonnal érthetőbbé válik, ha a hangmagasságot akár szabálytalan 
összevisszaságban is változtatgatjuk.

A beszédmegértéshez természetesen a fonémák színképi alakzata is hozzájá
rul, ami jobb oldali földolgozást igényel. De mégsem ez a lényeg, hiszen a szín
kép időbeli változását ismét bal oldali tevékenység ellenőrzi. Az általános véle
mény tehát abban egyezik meg, hogy a mássalhangzókat inkább a bal oldal, a 
magánhangzók állandósult állapotát pedig a jobb oldal dolgozza föl, de a kap
csolat közöttük gyors és állandó. Az összeköttetés a corpus callosumon keresztül 
a két félteke között szinte pontról pontra megvan. A két oldal tehát kisegíti egy
mást. A vokálisok információs adatai a színkép állandósult részének erősen ze
nei jellege miatt a jobb oldalra is befutnak, a tranziens folyamatok, valamint a 
40-50 ms időtartamú mássalhangzók feldolgozása azonban a bal félteke feladata. 
A jobb oldali Wemicke-mező tehát segíti a végső megértést, és mindenképpen 
innen várhatjuk a beszélő egyéni hangszínének fölismerését. Sok megfigyelés 
utal arra is, hogy a cortex alatti neuronális szint a thalamusban már elvégzi ezt a 
kétfelé osztást és hogy a rövid idejű emlékezés is itt alakul ki (Ojemann 1983).

Az 5. ábrán az ember bal oldaláról nézett külső agyfelületének vázlatos rajza 
látható, amelybe az akusztikailag fontos mezőket is bejelöltük. Ezek az említett 
korszerű vizsgálati módszerekkel egészen pontosan meghatározhatók. A primer 
terület a H helyen van (hallóközpont), az ide beérkező adatok oszlanak el vagy 
találkoznak a máshova befutott információkkal. A hallóközpont a két féltekén 
szimmetrikus szerepű. Ugyancsak szimmetrikus a Wemicke-mező elhelyezkedé
se is, azonban a beszédmegértés mégis a mindenhonnan a bal féltekébe érkező 
jelentések feldolgozása alapján jön létre. A nagyobb idegi tevékenység nagyobb 
vérellátást is igényel, és ezt a bal oldali Wemicke-mezőre már biztosan kimutat
ták. Sérülése beszédzavart (Wemicke-aphasia), sőt emlékezet és gondolkodás ki
esést is eredményezhet. A motoros beszédközpont, a Broca-mező aszimmetriku
san fejlett: a jobbkezes embereknél csak a bal oldalon található (Forssmann- 
Heym 1982). Sérülése teljes beszédképtelenséggcl járhat. A beszédmegértés és a
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logikus gondolkodás képessége azonban ilyenkor nem sérül. Ezzel a ténnyel is 
cáfolható a régebben divatos motoros beszédmegértés elmélete, vagyis hogy a 
beszédmegértéshez a hangképzés utánérzése vagy egyenesen utánzása hozzájá
rulna.

5. ábra
Az emberi agy bal féltekéje bal oldalról szemlélve.

Vázlatos rajz a hallóközpont (H), valamint a motoros (BROCA) és 
a földolgozó-megértő (Wemicke) beszédközpontok körülbelüli helyével

Azonban az eddig leírt aszimmetria nem mindenkire igaz! Az emberek legna
gyobb része valóban jobbkezes és motoros beszédközpontja a bal féltekén van. A 
balkezeseknél a beszédközpont valószínűleg átfordul a jobb féltekére. A beszéd- 
megértés azonban 97%-ban a bal féltekéhez kötött, mégis csak 65%-ban mutat
ták ki, hogy ez a félteke a fejlettebb. A bal oldali fejlettség jelenti a gondolkodás 
magas fokát. A kimondottan nagy zenei tehetség viszont kapcsolatban van a jobb 
félteke fejlettségével, ami a statisztika szerint az emberiség 11%-ának sajátja 
(Kimura 1961). A két dolog nem választható élesen széjjel. Mindenki érti a be
szédet akkor is, ha a közlő történetesen balkezes, bár a dadogás (Broca-mező) és 
a balkezesség kapcsolta kimutatható. Ellenpélda, hogy a balkezesek erőszakos 
átszoktatása jobbkezességre, beszédzavart okoz. Ugyancsak téves volna arra 
gondolni, hogy minden jó zenész balkezes.

Az összefüggés és elválasztás az egyes területek között szintén nem egyértel
mű. Leírtak olyan esetet, amikor valaki teljesen elvesztette beszédképességét, de
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ugyanakkor tökéletesen megértette a nyelvet teljes grammatikájával együtt 
(Lenneberg 1962).

A dolgok pontosabb tanulmányozása alapján ma már ismerünk olyan eseteket 
is, amikor a sérült bal félteke szerepét átvette a jobb. Ugyanis a két félteke között 
rendkívül sok az átkapcsolás. A Nemzetközi Pszichológiai Kongresszuson 
Brüsszelben (1992) Kimura asszony előadásában úgy foglalta össze, hogy a hal
lószervi ideginformációk megjárják mindkét féltekét és az összegzett híranyag
ból készíti el a bal félteke a végleges beszédmegértést.

Mindezekből az ismeretekből kevés támpontunk van a megértés folyamatá
nak modellezésére. Talán ebben segíthet az idegi kapcsolatok tanulmányozása. 
Vannak ugyanis valószínű magyarázatok az adatrögzítés idegi módosításaira. A 
rögzített adatok (tudattalan emlékképek, összehasonlításra lehetőséget adó agyi 
"ikonok") idegi biokémiai-elektromos úton jönnek létre.

A rövid idejű emlékezés például elképzelhető úgy, hogy egyes neuroncsopor- 
tok között körbefutó zárt lánc alakul ki. Az ilyen láncok külső ingerlés nélkül 
öngerjesztő hatás révén információtároló jellegűek (Raschewsky 1938; cit. 
Ádám 1975). Mi történik ugyanis ilyenkor? A tartós igénybevétel a természetben 
mindig erősítő hatású. Ez esetben föltételezzük, hogy a sokszoros működtetés 
növeli a szinapszisok összfclületét, akár úgy is, hogy újabb szinapszisok létesül
nek. Egyébként valami ilyesmi a "tanulás" folyamata. Még az is megjegyezhető, 
hogy minden újabb szinaptikus felületet növeli a posztszinaptikus potenciált, 
vagyis csökkenti az ingerküszöböt.

Egy másik fontos -  de hosszú idejű -  emlékezési folyamat a fehérjeszintézis, 
amely az idegmagok sejtállományán belül megy végbe. Maga a neuron a testben 
a legintenzívebb RNS (ribonukleinsav, amelyből fehérje alakul) termelő. Az 
RNS anyag a citoplazmában összpontosul, a fehérjeátalakulás a riboszómákban 
történik. Érdekes, hogy ha például 20 éves korban 1 ng/sejt (1 nanogram=10~9 g) 
az RNS tartalom, ez a 40-es életévekben duplájára növekszik, majd a 80 év körül 
visszaesik a kezdeti értékre. Ez jelenti a megszerzett ismeretek egy részének el
felejtését. Ha az ember információfelvétele 25 bit/s, napi 10 órával számolva, 10 
év alatt akár 4 109 bit információt képes rögzíteni. Az ehhez szükséges RNS 
mennyiség már néhány neuronban benne van (Ádám 1975). Persze a rögzítés ké
sőbb törlődik, ha nincs megfelelő gyakorlat (pl. egy nyelv elfelejtése).

III. Gépi beszédfölisinerés

Az eddig áttekintett eredmények néhány következtetést lehetővé tettek a be
szédhangok fölismerése és a beszéd megértése területén, de még nem vezettek el 
odáig, hogy a megértés agyi stratégiáját megismerjük. Annyi biztos, hogy az 
egyedülálló beszédhangok is és a szótagok is föl ismerhetők, tehát a fölismerés
hez nem szükséges ún. kontextus, vagyis teljes értelmű szó. Bizonyára van a
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nyelvi kategóriákat megértő magasabb fokozat is az agyban, ahol a beszédhan
gok fonémákká formálódnak, szótanilag és mondattanilag megértett szöveggé 
rendeződnek össze. Ebben a rendeződésben kapnak szerepet azok a szintaktikai 
és szemantikai javító és kiegészítő tevékenységek, amelyek a szövegmegértést 
szolgálják. Ez azonban már nem egyszerű fölismerés, hanem a nyelv teljes isme
retét föltételező rendező és megértő tevékenység. A szövegmegértés mindig tö
kéletesebb (jobb százalékarányú), mint a szómegértés, ez utóbbi pedig jóval 
eredményesebb, mint a szótagfölismerés. A legtöbb hibával jár a hangfölismerés, 
pontosabban annak fonemikus azonosítása.

Nagyjából a mesterséges fölismerő szerkezeteknek is hasonlóképpen kellene 
dolgozniuk. Valamikor úgy képzelték, hogy a közönséges Fourier-elemzés maga 
is megoldja a feladatot. Ennek cáfolata az 1960-as években már világosan meg
fogalmazódott (Tamóczy 1965). Érdekes azonban, hogy egyes kutatók, akik ab
ból indulnak ki, hogy az akusztikai jelenség a beszéd minden lényeges elemét 
tartalmazza, később is megkísérelték a színkép időbeli változásának pontos 
elemzésével megoldani a mesterséges fölismerés feladatát (Stevens 1980). Kí
sérleti adatok azonban arra mutatnak, hogy a természetes beszédmegértésben fo
netikai szinten fölismerhetők olyan töredékes elemek, amelyeket a legtökélete
sebben gördülő színképek vagy oszcillogramok sem mutatnak ki (Tamóczy 
1987). A gépi beszédfölismerés tehát más úton fejlődött és azóta számos szép 
eredményt ért el. A végleges megoldáshoz mégsem tudott eljutni, mert más 
módszereket alkalmaz, mint az idegi-agyi minta.

A drámaian rohamos fejlődés néhány technikai adata röviden a következő.
1946: a folyamatos színképváltozásról (Visible speech) leolvasható szöveg 

(ezt nem a gép ismeri föl, hanem a kép látása alapján az agyunk), 1958: az első 
digitális számítógépek, 1962: impulzus kód moduláció (PCM), 1965: a gyors 
Fourier -transzformáció (FFT), közelítés az azonosidejű megoldásokhoz, zajokra 
egészen jól bevált, 1970: integrált áramkörök, digitális tárolás és feldolgozás, 
áramköri algoritmusok, 1975: a rejtett Markov-lánc (HMM) bevezetése, 1976: 
először foglalkoznak az idegi kapcsolatok matematikájával, 1981: az első elekt
ronikus morzsa (chip) elkészítése, 1985: a morzsák rendszeres fölhasználása az 
elemző és fölismerő szerkezetekben (az 1,8 p-os technológiával 1 utasítás föl
dolgozási ideje 200 ns, 1986: az idegi hálózatok elektronikus utánzása (per- 
ceptronok), 1989: 500-szavas szótáranyag fölismerése betanitása (1 p-os techno
lógiával a földolgozás üteme 10 millió utasítás-másodperc), az elektronikus ide
gi hálózatok (TDNN=time delay neural networks) előretörése a kutatásban, 
1991: laboratóriumban elkészült, beszédtől függő 5000-szavas fölismerő gép, 
fejlesztés a 0,35 p-os technológia felé.

Az áttekintés valóban lenyűgöző, 10 év alatt az 1/s számítási teljesítménytől a 
25 millió/s-ig jutottunk el. Ámde azt is meg kell vizsgálni, mire képesek most a 
fölismerő gépek. Egy-egy részfeladat elvégzésében az agyi teljesítmény 1 %o-ét
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már elérik, de hiába szárnyalja túl egy algoritmus számítási sebessége az agy ha
sonló képességét, egyetlen gép nem képes egyszerre párhuzamosan 10-12-féle, 
vagy még több számítási és földolgozási munkát végezni, és ennek alapján ösz- 
szegezni a fölismerését. Az agy viszont nemcsak a mennyiségekkel bíbelődik, 
hanem -  egyelőre ismeretlen, de igen bonyolult módon -  magát a kvalitást érzé
keli és veszi tudomásul. Nem szokták külön hangsúlyozni, de napi tapasztalat, 
hogy a zenei hallással szemben a magánhangzók fölismerésére mindenkinek 
"abszolút hallása" van.

A továbbiakban röviden azt kell áttekintenünk, mi a gépi fölismerés módsze
re. Az akusztikai folyamatot a mai berendezések tökéletesen át tudják alakítani 
digitális formába, ebben azonban alig vannak állandósult (stacionárius) részek, 
az átmeneti (tranziens) szakaszok túltengenék. Már az 1930-as években tudták 
(Gemelli 1934), hogy a legállandóbb szakaszok, a magánhangzók oszcillografi- 
kus képei, de ezek is csak mintegy 30-40%-ban tartalmaznak ún. tipikus (vagyis 
azonos alakú és összetételű) periódusokat, a többi (bevezető, átvezető vagy befe
jező) szakasz folytonosan változik. Az első nehézség tehát abból adódik, hogy az 
egyes hangjcllegek között ki kell jelölni az elválasztás helyét (szegmentálás). A 
mai állapotban ezt a nehéz matematikai feladatot általában 10 ras terjedelmű sza
kaszok elemzésével, például Hamming-ablakos gyors Fourier-transzformációval, 
vagy még inkább fordított energiaszínkép (cepstrum) számítással oldják meg. Az 
eljárás szellemes és gyors, de az ablak formája rossz. A rövididejű agyi emléke
zet ugyanis nem szimmetrikus, hanem 3-10 ms a fölnövekedési ideje, de 150- 
200 ms múlva hal el, tehát a múltba nézve lassan csökkenő emlékezéssel (ahogy 
a neuronok "kifáradnak") veszi tudomásul és integrálja a hangfolyamatokat. Ez
által jelennek meg a tudatban, és választódnak jól el egymástól a "gondolati fo
némák". Ezen adatok birtokában tudjuk a fonémák sorát, amelyek végül is a sza
vakat és mondatokat kitöltik, írásjelekkel idejében rögzíteni.

A beszédfölismerő gépek a feladat jellege szerint különféle stratégiával ké
szülnek. Ez már a raktározandó és azonosítandó anyag kiválasztásakor is jelent
kezik. Egy 5000 irodai szót vagy kifejezést fölismerő, laboratóriumban (IBM) 
működő szerkezet szótárkészletét üzleti szövegek és levelezés 27 millió (!) sza
vából válogatták ki és állították össze. Még fontosabb annak a célnak a meghatá
rozása, hogy milyen elemek fölismerését akarjuk megoldani. Vizsgálhatunk 
hangjelleget, fonémát, elkülönítő jegyeket, esetleg allofónokat, morfémákat, szó
tagokat, szavakat vagy egész mondatokat. Az értelem nélküli hangelemek vizs
gálatában figyelembe kell venni, hogy az ún. kontextus, vagyis más hangelem 
közvetlen kapcsolata nem okvetlenül befolyásolja a fölismerést. Közismert to
vábbá, hogy az előre ismert téma (pl üzlet, jegyváltás, űrutazás) jobb fölismerést 
eredményez, és hogy a szó felismerés vagy a mondatfölismerés más-más eljárást 
követel, s egyben fokozatosan egyszerűbb is.
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Egy másik fontos stratégiai kérdés a már említett elválasztási föladatra való 
fölkészülés. Ma egy 1 cm2 felületű 1,2 p-os elektronikus morzsa 300 000 tran
zisztort tartalmaz, és ennek megfelelő sebességgel képes dolgozni, de nyilván 
más algoritmusok kellenek a CVCV típusú (pl. japáni), mint a CCVVCCV típu
sú (pl. angol) szavak fonémákra szeletelésére. A szétválasztási stratégia tehát 
nyelvfüggő.

Ezzel a nehézséggel kapcsolatban említsünk meg egy érdekes összehasonlí
tást. Bár az agyi neuronok számával és eloszlásával kapcsolatban elég bizonyta
lanok az adataink, szövettani mikro fölvételekből (Seldon 1986) becsülni lehet a 
beszédmegértésben résztvevő elemek számának legalább a nagyságrendjét. 
Eszerint 1 cm2 felület alatt egymillió oszlopban helyezkednek el a neuronok, 
ezen belül az isocortex hat rétegében legalább ezer neuron és idegi kapcsolat 
van, vagyis minden cm2 felület 100 millió adatot szolgáltathat a beszédmegértés
hez. Ezért tud egyetlen ember akár 8-10 nyelvet megtanulni.

A harmadik -  talán a legnehezebb -  kérdés megoldása a kiejtési különbségek 
összecsiszolása és a közös lényeges információs elem biztos fölismerhetősége, 
ami nemcsak a géptől, de a felhasználó személytől is nagy alkalmazkodó képes
séget tételez föl.

Egyetlen személy ejtésére alapozott fölismerő szerkezet betanításakor lénye
gében a tulajdonos tanul hozzá a géphez. Megszokja a pontos kiejtésű tagolt be
szédet (a hangsúlyt és az időtartamokat a gép "vetemíti"), szükség esetén megis
métli a szöveget. Ilyen szerkezeteket általában műhelyben, irodában használnak 
valamilyen emlékeztető vagy a jelszóval előhívható anyag (esetleg szóbeli vá
lasz) megjelenítésére. A beszédsebességnek azért korlátái vannak. A természetes 
beszédmegértés sem megy hadaró beszédközlés esetén. A 12-15 hangelem/s be
szédsebesség motorikusán ugyan könnyen túlszárnyalható (a televíziós közvetí
tők hanghordozása), de a megértéshez erős figyelem kell, ezért a hallgató hama
rabb fárad ki, mint a beszélő. Ezt az ismert hatást az egyetemi előadások szóse
bessége és a megértési százalékok közötti összehasonlítás a gyakorlatban jól 
szemlélteti. A gépek teljesítményének jóval szerényebb lehetőségei miatt tehát 
pontosan tagolt és nem túl gyors beszéddel kell a "betanításhoz" fogni.

A szolgáltatás rendeltetésű gépek személytől független fölismeréssel dolgoz
nak. Ilyenkor jóval szűkebb szótáranyagot sok személy kiejtésének középértéke
lésével kell a gép tárolójában rögzíteni. A legtöbb ilyen gép jegyváltásra, repülő
gép rendelésre, művelet szabályozásra készült, rendszerint azonos szöveg több
szöri bemondásra lép működésbe, sőt szükség esetén gondoskodni kell emberi 
beavatkozásról is. A 6. ábránkkal azt kívánjuk szemléltetni, hogy két paraméter
rel jellemzett fonetikai elem szórásképe esetén milyen átfedések keletkezhetnek, 
tehát a gépnek minél több paramétert (vektort) kell a pontosításhoz figyelembe 
vennie.
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Kct paraméterrel (vektorral) jellemzett beszédhang tulajdonság 
egyéni szórása és több személy kiejtésének szórása.

A bizonytalanul eldönthető átfedési helyeket vonalkázással kiemeltük

Tekintsük át röviden, hogyan működik egy korszerű beszédfölismerő gép. 
Két fontos része van: az akusztikai rögzítés és jelföldolgozás, valamint a nyelvi 
azonosítás és tárolás. Az első rész klasszikus hangfölvétellel és analóg-digitális 
(A/D) átalakítással kezdődik. Sajnos, a letapogatási szám alacsonyan tartása mi
att általában 5 kHz fölötti szűrést alkalmaznak, ami egyes mássalhangzók jelle
gét csonkítja.

A számítógépek ezután a beérkező akusztikai jelek tulajdonságait bizonyos 
vektorokkal vagy Fourier-együtthatókkal jellemzik, amelyek még mindig folyto
nos sort alkotnak. Ezeket dolgozza föl a szerkezet Markov-modcllel, vagy akár 
idegi hálózattal, megfelelő ötletes algoritmusok alkalmazásával bizonyos kvan- 
tált jelsorrá. Az így nyert részegységek transzformálhatok át nyelvi elemekké 
egy következő földolgozó egységben, immáron jóval bonyolultabb, többszörösen 
visszaható, erősítő és gátló elemekkel módosított és elektronikus morzsákat bő
ven alkalmazó osztályozó folyamatokkal. Ezután ismét folyamatos hangfözérré 
alakítható a jelsor és tárolóban rögzíthető.
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A gép fölismerő tevékenysége abban áll, hogy a rögzített hangcsoportok sok
szori bemondás alapján középértékelt és szórásában ismert szótári egységeit új 
bemondással egyezteti. Ez valószínűségi elvek, többváltozós rekurziós egyenle
tek, vagy egyéb összehasonlító eljárások (legkisebb eltérés) segítségével valósul 
meg. Tulajdonképpen ilyenkor a gép ugyanazt a munkafolyamatot végzi, amit a 
betanításkor minden esetben végigjárt. A tökéletesítéshez természetesen az idő- 
vetemítés és a dinamikazsugorítás is hozzátartozik. Kevés számú szótári anyag 
esetén ez a fajta személytől függő fölismerés jó (94-96%-os) eredménnyel jár.

Minden gép csak annyi anyagot képes fölismerni, amennyire "betanították". 
Az egyetlen személy kiejtésére működő fölismerő szerkezetek betanítása köny- 
nyebb és gyorsabb, de akkor is hosszadalmas, többszöri bemondással lehet az 
adattárat véglegesíteni. Az ún. személytől független gépek betanítása azonban 
nagyon körülményes. Egy francia szerző (Gauvin 1986) szótagok fölismerésére 
készített gépet. Rendszerében 2498 szótag és ezekből összeállított 10 400 szó 
szerepel. A gépen egyetlen "begyakorolt" bemondó a teljes szótaglistát és a 10 
400- szavas szókészletet 2 hónapi, összesen 19 alkalommal végzett "betanítási” 
idő (összesen 4+13 óra) alatt rögzítette. Ugyanezen személy ellenőrző vizsgála
takor szótagokra 12%, szavakra 6% hibát vétett a gép. Ehhez a munkához a szer
ző a francia szavak szótagok szerinti eloszlását is figyelembe vette. Bár nem tar
tozik szorosan a fölismeréshez, de bemutatjuk, hogy ez a statisztika hogyan tér el 
saját magyar eredményeinktől (Tamóczy 1961). Egytagú: fr. 12%, m. 39%; két
tagú: fr. 43%, m. 34%; háromtagú: fr. 36%, m. 19%; négytagú: fr. 8%, m. 6%; 
öttagú: fr. 1%, m. 2%. Megjegyzendő, hogy az ilyen felosztás nem is helyes, vi
lágosabban képviseli a nyelvet a szótagok fonémáinak belső eloszlási statisztiká
ja.

A rohamos fejlődés és az elképesztően nagyszámú irodalmi adat alig teszi le
hetővé a helyzet objektív áttekintését. A dolgozatok általában az IEEE szervezet 
és az IBM cég folyóirataiban jelennek meg, közöttük a nagy létszámú ASSP 
(Acoustics Speech and Signal Processing) 1976 óta évenként tartott összejövete
leinek átlag 3000-lapos nagy kvart alakú kiadványaiban. Újabban további helyi 
(európai, japáni) konferenciákon is ontják az új eredményeket. Összefoglalásra a 
fejlődés jelenlegi szakaszában különben sem vállalkozhatunk. Megemlítjük az 
IBM 22-tagú szerzői kollektívájának (Averbuch et al. 1986) ismertetését a 
TANGORA-5 fölismerő gépről (Tangóra az eddigi legnagyobb sebességet elért 
gyorsíró neve), amely 5000 irodai használatú szót ismer föl azonosidejű vissza
jelzéssel, bárki ejtésében, aki a gépet előzőleg (20 perc alatt?) betanította. A gép 
a piacon a mai napig nem jelent meg!

Az azonosidejűségről később még megemlékezünk, van azonban ennek a 
gépnek egy jó tulajdonsága, éspedig az, hogy egy-, két- és háromelemes hangsta
tisztika figyelembevételével készült, és hogy egy kiejtési szótár is tartozik hozzá, 
ami az angolban sok gondot old meg.
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Más kutatóhelyek, így a Haskins Laboratórium, ahol a kitűnő információel
méleti matematikus, L. Rabiner is dolgozik, arra utalnak, hogy a betanítási idő a 
megoldandó feladat függvénye, így három napig is eltarthat. Végül is csodálni- 
való elektronikus fogások és a nagy matematikai és félvezető technikai felké
szültség sok értékes és hasznosítható eredményei mellett a beszédfölismerés gépi 
megoldása még várat magára.

Egy 1990-re vonatkozó áttekintés szerint (Mosotto 1991) az amerikai piac 1,8 
milliárd dollár termelést ért el az összes jelföldolgozó gépek forgalmazása terén. 
Az európai ugyanakkor csak 146 millió dollár volt. Európában a piac kétharma
dát Anglia és Németország termeli, Franciaország feltörőben van. A felhasználás 
fő területe a szolgáltatás és az. irodai alkalmazás (csaknem 75%, és növekszik), 
és mintegy 20%-a ma még a fölismerés, de ez csökkenni fog. A technikai megol
dások a beszédföldolgozás terén elsősorban a távközlésben alkalmazhatók, azon
ban lemaradás van a szöveget beszéddé átalakító, a beszédfölismerő és a sze
mélyazonosító rendszerek fejlesztésében. Ez a kritika az Eurospeech 1991. évi 
genovai konferenciának bevezetőjéből való. Hozzátehetjük, hogy a fő okot ép
pen abban látjuk, hogy még nem találták meg a folyamatos beszédjelsor kvantált 
elemi egységekre való alakításának átütő erejű megoldását.

Lássuk csak, hogyan foglalta ezt össze James Flanagan, a beszédkutatás 
egyik jelentős személyisége Genovában (1991). Röviden azt mondta, hogy nor
mális, párhuzamosan kapcsolt számítógépekkel, folyamatos beszéd fölismerésé
re a mainál 1000-szer gyorsabb folyamatokra volna szükség, vagy ha tetszik azo
nosidejű eredményt másodperccnkint 100 milliárd vizsgálati pontú operációval 
érhetnénk el. Ez nagyjából annyit jelent, hogy mire mai eszközeinkkel egy mon
datot valóban azonosidejű alakjában meg tudnánk a géppel értetni, maga a szá
mítógép generáció avulna el. Pillanatnyilag az 1 p-os technológiával a feldolgo
zás üteme 107- 108 művelct/s, vagyis a 15 kbit/s képességű gépek talán az 100 
szavas megoldásig elvezetnek (bár ilyen még sehol sem kapható), de az ezredév 
végére eljuthatunk a 0,35 p-os morzsa technológiához, mivel akár 8 kbit/s képes
ségű géppel is elérhető lenne egymilliárd művelet/s földolgozás, vagyis 2000-ig 
el lehetne jutni az 5000 szavas folyamatos szófölismerésig. Mindez azonban erő
sen függ a morzsák teljesítménynövelésének haladásától és a fölmerülő újabb 
nehézségek (azonosidejűség) legyőzésétől.

IV. A választott fonetikai rendszer

Az emberi beszéd nagy terjengősségű jelsor. Több szempontból is. Ezúttal 
csak a fonémák terjengősségét említjük, hiszen a digitális jelrendszer (akár a 
Morze-ábc is) mutatja, hogy a fogalmak jellemzésére sokkal kevesebb elemmel 
is el lehet jutni. Az ilyen rendszer azonban csak nagyon hosszú képletsorral fe
jezheti ki az egyszerű fogalmakat. Viszont a mai nyelvekben meglévő hangzó



102

készlet (és a fonémakészlet is) kimutathatóan túl nagyszámú a feladat tisztessé
ges megoldásához. Korábban említett adatok (Tamóczy 1992) szerint a mai ma
gyar fonetikai rendszerben 9464 független és jól érthető CVC kapcsolat létesít
hető, de a szótári anyag csak 738 közkeletű szavat tart számon; ez a lehetőségek 
8%-a! Egy redukált számú fonetikai rendszer rendkívüli mértékben egyszerűsít
hetné a gépi fölismerés eddigi nehézségeit. Megkockáztathatjuk azt a kijelentést 
is, hogy az azonosidejű mondatfölismerés a programlehetőségek kellő átalakítá
sával akár ma is megoldható lenne.

Alapvető kérdésnek tekintjük, hogy elemi fölismerési adatnak mit tekintünk. 
Az irodalomban a fonémának és a szótagnak egyaránt fontos szerepe van a fölis
merési modellben. Fonéma jóval kevesebb van, mint szótag. Az ökonómia azon
ban emberi megértés szempontjából nem jelentős, hiszen úgyis óriási a nyelv ter- 
jengőssége (redundanciája). A szótagok fölismerésének fontosságát igazolják az 
érthetőségi kísérletek 100-200 ms terjedelmű fölismerési egységei. Végül meg
említhető egy tanulságos kísérlet, amelyet Colin Cherry laboratóriumunkban de
monstrált a 60-as években. Halkan a fölébe (a jobb fölébe!) mondott folyamatos 
szöveget szótagkésésnyi követéssel folyamatosan utána mondta. Magyarul, 
amely nyelvet nem ismerte, méghozzá elég jó kiejtéssel. Mindezek ellenére az 
egyszerűbb megoldást, a fonémákból összeállított rendszert választjuk, mert 
egyes mássalhangzók gyors lefutási ideje pszichoakusztikai kísérletek szerint fo
lyamatos beszédben nehezen különíthető el és rögzíthető a pontos időbeli rend
be, ha nem magára az emberi agyra bízzuk a feladatot. Márpedig rendszerünket 
beszédfölismerő gépeknek is pontosan és azonosidejű rendben kell rögzíteniük.

Az elemek kiválasztásában több szempontot kell figyelembe vennünk. Az 
emberiség mintegy 8000 nyelvet használ, ebből 400-nak van írott formája 
(Cherry 1966). Az utóbbiak közül talán a felének van jelentős irodalma, s végül 
mintegy 16-ra csökken a mértékadó tudományos irodalomban figyelembe veen
dő nyelvek száma. Az emberiség közkincse mindez csak akkor lesz, ha 1. min
dent minden nyelvre lefordítunk, 2. ha mindenki megtanul minden nyelvet, 3. ha 
találunk egy olyan nyelvet, amelyre minden másikat lefordítunk.

A művelt világnak (értsd Európának) volt egy nem is rövid korszaka, amikor 
ez az utóbbi föltétel majdnem megvalósult; gondolunk itt a görög-latin nyelvi 
kultúrára. A nagy irodalmi nyelvek örökértékű műveinek egymásra fordítása már 
a későbbi "bábeli" Európa teljesítménye, de ma már ez sem járható. Most éljük 
meg a tudományos nyelv hegemonizálódási törekvését -  éppen nem a legjobb 
irányban. Miért mondom ezt? Shakespeare nyelve gazdag, kifejező, értékes. De 
az angol fonetika nemcsak bonyolult, hanem a kiejtés tapasztalatai szerint pon
tatlan. A többé-kevésbé érthető mondatokból egyes szavakat kivágva, azok tel
jességgel érthetetlenek. Többek közt ez az oka az angolra alapított beszédfölis
merő gépek leküzdhetetlen nehézségeinek. Egy japáni fölismerő rendszer szerke
zeti (hardware) része kevesebb, mint felébe kerül egy amerikainak, a program a
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megoldások (software) pedig sokkal hatékonyabbak ugyanolyan eredmények el
éréséhez. Még a francia gépek is sokkal egyszerűbbek, mint az amerikaiak. Pél
daként említhetjük, hogy az európai piacon a francia nyelvre alapított 
DATAVOX 5000 különálló vagy 300 folyamatos szövegű szó fölismerési képes
ségével 70 000 frankért megvásárolható.

Ezen a helyen alkalmunk van arra, hogy a természet egy fontos alaptételére 
utaljunk. Ez pedig úgy szól, hogy -  minden látszat ellenére -  a biológiai képződ
mények, így maguk az élőlények is eredményesebben alkalmazkodnak a techni
kai kényszerhez, mint viszont. Nemcsak a hosszú távú alkalmazkodásra (az evo
lúcióra) igaz ez, hanem a mai kényszerhelyzetek megoldásaiban is sok példa van 
rá: a mikroszervezetek gyógyszerellenálló képességének kifejlődése, vagy az ag
rártechnikában a szárazságot tűrő populációk kitenyésztése stb. Egyik kézzelfog
ható mai biológiai siker, hogy miután a paradicsomszedő gépeket semmiképpen 
nem sikerült mindenfajta termés szedésére hatásossá tenni, kitenyésztették az 
egyforma nagyságú és alakú paradicsomtermést, amit egyetlen géptípus hibátla
nul learat. Ezekre az analógiákra hivatkozva érdemes clgondolkozni, hogy a sok
féle nyelvre kifejlesztett sokféle fölismerő gép helyett nem volna-e célszerű az 
egész emberiség számára egy -  egyszerű gép által is könnyen megfejthető -  kö
zös nyelvet kialakítani.

A világnyelvek rossz eredményei és a japáni közlemények sikeres beszámolói 
irányítják rá figyelmünket a kevés mássalhangzótorlódást tartalmazó, és szótag
jaira könnyen szétválasztható nyelvek előnyös helyzetére gépi fölismerésben. 
Nem akarom, persze azt mondani, hogy angol helyett a japáni nyelv legyen a tu
dományos világnyelv. De okvetlenül gondolnunk kell az egyszerűbb fonetikájú 
nyelvi rendszerek tanulmányozására. Mint az általános nyelvészetben járatlan 
idegen, annyit azért megemlíthetek, hogy a Csendes-óceáni nyelvek három-öt 
magánhangzóra épített nyelveit érdemes ebből a szempontból tanulmányozni. A 
3-magánhangzós nyelvek általában 5-6 mássalhangzóval rendelkeznek, 5-ma- 
gánhangzósakra pedig 7-8 mássalhangzó jut. Természetesen fölmerül az a gon
dolat, hogy vannak nemzetközi nyelvi próbálkozások, s közöttük a legjelentő
sebb az eszperantó és az idő. 1901 és 1907 között a "Délégation pour l'adaptation 
d'une langue auxiliaire internationale", amelynek Eötvös Lóránd is tagja volt, 
alaposan megvizsgálta mindkét nemzetközi nyelv alapjait, architektúráját és 
nyelvtanát. Jelöléstechnikailag az idő jobb (majdnem fonetikus a helyesírása), 
amellett a jól ismert nemzetközi szavak eredeti vagy közel eredeti formájukban 
megmaradtak benne. Az eszperantó nyelvtanilag alaposabban ki van dolgozva, 
de csak a latin nyclvrokonságot veszi figyelembe. Felmerül a kérdés: miért nem 
ezekre esik a választásunk? Minden tiszteletünk a csodálatos alapgondolaté és az 
elért eredményeké. Nemzetközi nyelvre mindinkább szükség van. Csakhogy 
most az eddigi szempontokhoz egy nagyon fontos újabb csatlakozik.
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Akkoriban még nem volt aktuális a gépi fölismerésre való alkalmazhatóság, 
ezért ezek a nyelvek nem fonetikai, hanem grammatikai alapon készültek. Még 
így is jobbak gépi fölismerés céljára, mint akár a német, akár angol, de azért a ja- 
páni előnyöket nem érik el. Gondolhatnánk esetleg az európai élő nyelvek közül 
az olaszra, vagy a finnre, de a beszédhangok megkívánt könnyű szétválasztási le
hetőségét ezek is csak részben tartalmazzák. Legfontosabb azonban az, hogy 
egyetlen élő nyelv szótára sem tartalmazza a lehetséges hang, ill. fonéma kombi
nációknak még a 2-3%-át sem. Tehát kevesebb elemmel és jól megkülönböztet
hető formákkal helyesebbnek látszik dolgozni. A gépi fölismerésben nem szere
pel a redundancia; helyette az információ pontos megismerése, vagyis a beszéd
hang-elemek és a fonémák kölcsönös és egyértelmű megfelelkezése elegendő a 
teljes fölismeréshez. Magyarán: ha a gép azonosidejű formában leírja az elhang
zott szöveget, megtette kötelességét.

Az új nemzetközi nyelv szükségességét éppen azért vetettem föl először 
1965-ben és azóta többször is, mert ezáltal nemcsak nyelvi, hanem információel
méleti szempontok szerint is nagy lépést tehetünk a gyakorlati alkalmazások irá
nyába.

Az alábbiakban egy ilyen fonetikai rendszert próbálok fölvázolni. Először, 
ami a magánhangzókat illeti, nem kell külön indokolni, hogy az ötelemű 
rendszerünk miért lesz

u - o - a - 8 - i

Ha az Fj, F2 elrendezésüket a 7. ábrán megtekintjük, azonnal látjuk, hogy a 
sarokmagánhangzók nagyon jól szétválaszthatok, a két közbensőnek azonban bi
zonytalan megoldásai is vannak. Ezért, valamint főként azért, mert célunk sze
rint bármilyen nyelv hangjainak ebbe a rendszerbe be kell férnie, a következő 
engedmények tehetők:

-  az o egészen az a jellegig elhúzódhat, ami különösen a többfajta ehhez ha
sonló hangzók nyelvtől függő használatának problémáit oldja föl,

-  az e színképe hasonlóképpen akár az e-ig terjedhet, szintén tekintettel a kü
lönféle variációs ejtésekre,

- semmi különbséget nem teszünk rövid és hosszú ejtési változatok között, 
ami némi színképi változást is jelenthet, valamint nem vagyunk tekintettel a 
hangsúlyos és hangsúlytalan színképi formák különbségére,

-  az u, a, i, kategóriákat élesen definiáljuk, mert a tapasztalat szerint (talán a 
török i kivételével) ezek ejtése a kultúmyelvekben egységes,

-  a magánhangzók nazális ejtését mellőzzük.
A mássalhangzók összeállításában lényegesen körültekintőbb módon kell el

járnunk. Bizonyos, nehezen megfogható megkülönböztető jellegek egyes tévesz
téseket eleve valószínűsítenek. Ilyenek például a különféle nazálisok. Ezek egy
mástól való megkülönböztetését nem tekintjük feladatunknak.
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Az 5-magánhangzós rendszer szűrőkörökkel elválasztható helyei 
az Fj, F2 formáns szerinti koordinátarendszerben

Más esetben arra kell figyelnünk, hogy egyes nyelvekben nem tesznek kü
lönbséget két fonéma, például az /I/ és /r/ között. Ebben még az is zavarhat, hogy 
az /r/ uvuláris és elveoláris kiejtése nyelvenkint kötött. Ebben a csoportban tehát 
széles értelemben és megkülönböztető jellegek kiküszöbölésével egy egységes 
likvidát definiálunk, amely esetenkint akár pergő is lehet.

Semmi körülmények között nem használunk affrikátákat és félmagánhangzó
kat. Az affrikáták nemcsak egymás között téveszthetők, hanem a homorgán zár-, 
illetve réshangokkal is. További könnyítésként a mássalhangzók időtartamát (rö
vid-hosszú változat) sem vesszük tekintetbe, valamint azonosnak tekintjük a ki
választott fonémák zöngétlen és zöngés változatait. A gépen úgyis 100 Hz alatti 
szűrést kell használnunk, mert személyazonosítással nem kívánunk foglalkozni. 
A félmagánhangzók ([w] , [y]) megzavarnák a szótagok beosztását, hiszen élő
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nyelvekben hol így, hol úgy értelmezhetők. Az íj szóvégi vagy vokálisközi meg
jelenése sok nyelvben gyakori. A javasolt sorozat tehát:

s -  J -  p -  t -  k -  m -  l -  i]

amivel kapcsolatban a következő rendező elvek rögzítése látszik szükségesnek:
-  a réshangok közül az /{/ részben kis intenzitása, részben jellegtelen (fehérzaj 

jellegű) színképe miatt maradt ki,
-  a három zárhang megkülönböztető jellege ugyan elég nehézkesen tisztázha

tó, de ezt a mai fölismerő szerkezetek is megoldják, viszont fontos érv mel
lettük, hogy a folyamatos hangfűzér gépi tagolásában (szegmentálásában) 
főszerepük van,

-  az m  nazális jelleget képviseli, bármikor n-nel helyettesíthető,
-  az 1 -  r  azonossági jellegét említettük,
-  az íj magánhangzó után magában álló mássalhangzó.

Az összeállított szavak kiejtésének egyszerűsítésére, valamint a gépi fölisme
rés hatékonysága érdekében a hangkapcsolatok tiltó szabályai a következők:

-V V  kapcsolódás tilos 
-CCC kapcsolódás tilos
-C C  kapcsolatban nem kerülhet egymás mellé két réshang,
-C C  kapcsolatban tilos a t után bármelyik réshang 
-CCV  első hangja nem lehet m  és 1 és t 
-CCV az első p, és k hang után csak { és 1 állhat 
-V CC utolsó hangja nem lehet m és 1 
-V C  és VCV kapcsolat mássalhangzója i] is lehet.

A legkényesebb kapcsolódások a p, t, k körül alakulhatnak ki. Ezért a 8.-10. 
ábrán a magyar nyelvre összeállított statisztikánk szerinti kapcsolódási arányo
kat szemléltetjük. Az ábrákon nagyobb magyar nyelvű szöveganyagból statiszti- 
kázott kapcsolódások gyakoriságokat tüntettük föl (fekete tüskék). Az arányok
hoz figyelembe kell vennünk, hogy maguk a vizsgált hangok (valóságban betűk) 
is bizonyos gyakorisággal fordulnak elő a nyelvben. Néhány következtetés igy is 
levonható. Magyar nyelvre ez a képsorozat minden mássalhangzóra megvan, 
más nyelvekre is érdekes volna elkészíteni.

Megjegyezzük, hogy mostani összeállításunk fonetikus jelölésnek tekinthető, 
ezért hagytuk ki például az affrikáta-gyanús kapcsolatokat. Valószínűleg arra is 
gondolni kell még, hogy mondatok összeállításakor a szavak közötti mással
hangzótorlódások ne okozzanak zavart, ezért a VCC végződő és CCV kezdő jel
legű szavak lehetőleg ne kerüljenek egymás utáni rendbe.
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P'

8. ábra
A p hang kételemű kapcsolatai a magyar nyelvben. A fehér kör a hang nyelvi 
gyakoriságára (0,8%) utal, fölfelé a kezdő, lefelé a végső p hang előfordulási 
aránya látható. Utolsó helyen csak nazális mássalhangzó után szerepel, kezdő 

hangként azonban több mássalhangzóval kapcsolódhat. Annak csak nyelvi jelen
tősége van, hogy az "áp" és "ép" végződés feltűnően sokszor fordul elő
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9. ábra
A t hang kételemű kapcsolatai a magyar nyelvben.

A p-vel szemben nagy (7,7%) a gyakorisága, főként végső hangként fordul elő, 
és majdnem minden mássalhangzóval gyakran kapcsolódik (múlt idő)
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10. ábra
A k hang kételemű kapcsolatai a magyar nyelvben. 

Előfordulási gyakorisága (5,3%) a másik kettő között van, 
szintén szavak végén gyakori (többesszám)
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erste

drifte

11. ábra
Egy-, két- és három szótagú szavak szótageloszlását jelképező Menzerath-féle 

rombuszok magyar nyelvre. A fekete körök arányosak a megfelelő szótagtípusok 
előfordulási gyakoriságával. Az elemek száma fölülről lefelé eggyel növekszik,

középen mindig V áll

Fontos kérdés a szótagtípusok nyelvi eloszlása is. Ezekre vonatkozólag kö
zöljük a l l .  ábrát, szintén magyar nyelvi statisztika alapján (Tarnóczy 1961). Az 
ábrából láthatólag a leggyakoribb CVC alakú szótagok mellett (az utolsó szótag 
76%-a ilyen), a kétszótagú szavak első szótagja gyakran CV alakú, és teljesen 
hiányzik a CCV. Más nyelvekre a szótagtípusok más alakúak, például ez a sajá
tosan magyar arány a németben a CCV javára erősen megváltozik. Véleményünk 
szerint mégis minden fajta megengedett kapcsolat létesítése indokolt, nagy elté
rések az egyes nyelvek között nem valószínűsíthetők. A szótagolás sem minden 
nyelvben azonos, hiszen négyelemű szótagok is előfordulnak, különösen az an-
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goiban és a németben (12. ábra, Tamóczy 1960). Végül a 12 elemű rendszerünk 
két- és háromtagú kapcsolati alakzatait, valamint a lehetséges maximális szó
készletét mutatjuk be a 3. táblázatban. Kéttagú, magánhangzóval kezdődő szó 23 
ezer, háromtagú 5 millió készíthető, a mássalhangzóval kezdődő kéttagúakból 
fél millió, a háromtagúakból pedig 120 millió is összeállítható. Ötmagánhangzós 
rendszerünk eszerint túldimenzionált az elérendő célhoz képest. Nagy valószínű
ség szerint egy 3 magánhangzós és 5 mássalhangzós rendszer is megtenné, nem 
beszélve arról, hogy a gépi fölismerés abban már gyerekjáték volna. Viszont 
igaz, hogy hosszabb szavak alakulnának ki.

12. ábra
A szótagokat képező hangok (fonémák) számának eloszlása három nyelvcso
portban. A magyar saját eredmény 1960-ból, a másik kettő W. Fuchs 1956-os 

adataiból összevonva. Vízszintes tengely a szótagra eső hangok száma, a függő
leges tengely nagyjából a gyakoriság törtrésze
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3. táblázat
Kéttagú V-kezdetű Kéttagú C-kezdetű

vev 200 Ali CVCV 1 400 kupa
veve 1 600 eper CVCVC 11 200 korong
vcvcc 2 200 áraszt CVCVCC 15 400 bevált
veev 950 irtó CVCCV 6 650 parti
veeve 7 600 éltet cvccvc 53 200 portás
vccvcc 10 450 osztást cvccvcc 93 150 felfest

23 000 ccvcv 3 200 pláne
ccvcvc 25 600 kráter

Háromtagú V-kezdetű ccvcvcc 35 200 stoppolt
VCVCV 8 000 iráni ccvccv 15 200 Spárta
VCVCVC 64 000 utasok ccvccvc 121 600 flörtöl
vcvcvcc 88 000 italunk ccvccvcc 162 200 krampuszt
veevev 38 000 iktató 514 000
vccvcvc 304 000 értelem
vccvcvcc 418 000 elterelt
veveev 38 000 okolta Háromtagú CV-kezdetű
vcvccvc 304 000 átértem (a V-kezdetűek 7-szerese)
veveevcc 418 000 édenkert
vccvccv 180 500 elsózta
vccvccvc 1 444 000 alkalmas Háromtagú CC V-kezdetű
vccvccvcc 1 985 000 ártatlant (mintegy 85 millió)

5 310 000

Lehetséges hangkapcsolatok száma az ötmagánhangzós rendszerben 
(magyar példaszavakkal szemléltetve)

Természetesen új műnyelv nyelvi rendszerét is erősen át kell gondolni, példá
ul, hogy ragozó, hajlító vagy két- és háromtagú állandó tövű formája legyen-e, 
tartsuk-e meg a latin mintájú nemeket stb.? Ugyanakkor könnyen meg lehessen 
tanulni, s ebben ne annyira az eszperantóhoz, mint inkább a különböző nyelvek
ből jól összeválogatott szókészlettel induló idő rendszerhez hasonlítson-e? Olyan 
szabályok is segítenének az elsajátításban és a gépi fölismerésben, hogy pl. az 
egyszótagnak (táblázatban nem szerepel, de 2000 ilyen szó képezhető) kötőszók, 
névelők, gyakori határozószók legyenek, vagy hogy a főnevek V-vel, az igék C- 
vel kezdődjenek, vagy hogy az alapszavak kéttagú, a származtatott vagy képzett 
szavak háromtagú formában jelenjenek meg, vagy bármely más információtech
nikai fogás, ami a gépi fölismerést könnyíti. Fontos lehet a latin rendszerű három 
nemű egyeztetés megtartása, ami a mcllékmondati visszautalásokat nagyban
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megkönnyíti. Mindez alapos tervezési munkát igényel, ami elsősorban számítás- 
technikában járatos, általános nyelvészetben és fonetikában kitűnő ismeretekkel 
rendelkező nyelvtudósoknak, vagy ilyen személyek munkacsoportjának lehet a 
feladata. Az azonban biztos, hogy a számítógépes beszédfölismerést megoldaná.

Még meg szeretnék említeni egy időben előremutató gondolatot. Ha ez a 
megfelelően kidolgozott, és minden gondolati finomságot visszaadni tudó, amel
lett kiejtésben könnyű és számítógép által is érthető nyelv gyakorlatilag beválna, 
előbb-utóbb mindenki megtanulná. Akkor pedig mindenki számára elég volna a 
saját és az univerzális világnyelv tudása; a fordítógépeknek is csak ezt a két for
dítási feladatot kellene ellátniuk, és a világ teljes irodalmát egyetlen nyelven le
hetne élvezni. És ez sem kevés!
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