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Az egyes nyelvek fonetikus leírására végzett kutatások eredményei 
egyre fontosabb szerepet kapnak a modem információs rendszerek nyelvi 
moduljaiban. Az információ legnagyobb részét ma írott formában tárolják 
és sok esetben beszéd formájában közvetítik a felhasználó felé. E két 
forma összekapcsoló eleme az írott szöveget fonetikus reprezentációvá 
átalakító eljárás. Az átalakítás nehézségi foka nyelvenként különböző, attól 
függően, hogy az adott nyelv milyen fokon valósítja meg a betűkép- 
hangkép megfeleltetést. Ilyen szempontból az angol az egyik legkevésbé 
"fonetikus" nyelv. A dolgozatban egy egyedi fejlesztésű fonetikus átalakító 
eljárást mutatunk be brit angolra.

Bevezetés
Angol szöveg automatikus fonetikus átalakítására számos 

különböző eljárást találhatunk az irodalomban. Az egyik 
leggyakoribb megoldás, amikor az átalakítás kiejtési szótár és 
kömyezetfuggő szabályok felhasználásával történik (Ainsworth 
1973). Morfémikus alapú feldolgozást alkalmaz Allen (1973), 
Újabb megközelítést képvisel a probléma megoldásához a 
párhuzamos hálózatokkal, összefüggő ségi modell alapján 
történő feldolgozás (Sejnowski - Rosenberg 1987). Az első két 
elmélet ötvözésére és gyakorlati megvalósítására példa az 
MITaík beszélő rendszer (Allen et al. 1987). A legújabb 
módszer az ilyen átalakításra a neurális hálózatok alkalmazása, 
amely tanító elven alakítja ki a fonetikus ábrázolás szabályait. 
Példa erre a NETtalk rendszer (Lucas et al. 1992). A szá
mítógépes nyelvészeti terminolóával jellemzett ún. 
kömyezetfúggő nyelvekre alapuló rendszert dolgozott ki Russi
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(1992) a német nyelvre. Ebben a rendszerben egy új nyelvtani 
formalizmust és kétszintű morfológiai elemzőt használ az 
átalakításra.

A jelen tanulmányban ismertetett eljárás kömyezetfuggő 
szabályok alapján, kivételszótár felhasználásával végzi el a 
fonetikus átalakítást. Célkitűzésünk az volt, hogy kis tárigényű, 
gyors feldolgozási formát alakítsunk ki, amely ezzel egyidőben 
a lehető leghatásosabban végzi el a fonetikus átalakítást. Allen, 
Hunnicutt és Klatt az MITalk könyvben olyan eljárást ismertet, 
amelyben a fonetikus átalakítási szabályokat külön szintaxis 
szerint rögzítik, majd azokat a gyakorlati alkalmazás során egy 
úgynevezett szabály fordító segítségével fordítják le a megfelelő 
programozási nyelvre. A saját megoldásunkban nem ezt a 
formát követtük, hanem a szabályokat közvetlenül a 
programozási nyelven fogalmaztuk meg, valamint saját kivétel 
szótárt alakítottunk ki amely illeszkedik az átalakító szabályok 
szerkezetéhez. így az átalakítás során jelentős 
sebességnövekedést értünk el. Hátránya ennek a megoldásnak, 
hogy a szabályok kevésbé rugalmasan módosíthatók, és az 
eljárás más programozási nyelven történő implementációja 
nehezebben valósítható meg.

Az algoritmus
Az eljárás bemenete angol szöveg, ami korlátozás nélkül 

tartalmazhat szavakat, számokat, írásjeleket vagy bármilyen 
egyéb karaktert. Kimenetként a szöveg fonetikus alakját kapjuk, 
amelyben a szavak fő- és mellékhangsúlya is jelölve van. A 
fonetikus jelkészlet megválasztásakor igyekeztünk igazodni a 
Nemzetközi Fonetikai Társaság (IPA) által elfogadott 
jelkészlethez, amennyire ezt a számítógép által biztosított jelek 
lehetővé tették. A számítógép jelkészletét kibővítettük az 
[ a ] , [a], [0], [5], [j], [3], [13] jelekkel, de a magánhangzók 
esetében egy egyszerűbb jelölési formát alkalmaztunk. Az 1.
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táblázatban a kimeneti fonetikus jelek és az IPA-jelkészlet 
közötti különbségekre láthatunk példákat:

1. táblázat
Fonetikus jel Példa IPA átirat Képernyőn megjelenik

i - i sit [sít] [sit]
a: - a: arm [a:m] [a:m]

D - 0 got [got] [got]

o: - o: saw [so:] [so:]

u - u put [put] [put]

3: - a: fúr [fa:] [fa:]

Továbbá az [ei], [au], [ai], [au], [ai], [ia], [ua]
kettőshangzók esetében rendre az [ei], [au], [ai], [au], [oi], [ia], 
[ua] jelöléseket alkalmaztuk.

Az átalakító eljárás az alábbi lépésekre bontható:

1. A bemenetként kapott szöveg szavakra bontása. A 
további lépéseket minden egyes szóra külön elvégezzük. 
Tagmondat- vagy mondatszintű vizsgálat csak akkor történik, 
ha a kérdéses szó kiejtése csak a szövegkörnyezetből derül ki.

2. A szó felbontása szótagokra; szóhoz tartozó 
hangsúlyozási minta kiválasztása.

3. Megnézzük, hogy a szó vagy annak egy része szerepel-e 
a kivételszótárban Ha igen, akkor a megfelelő részhez tartozó 
fonetikus alakot behelyettesítjük a szövegbe.

4. Levágjuk az előtagokat, és azokat külön átalakítjuk.
5. Levágjuk a végződéseket, és behelyettesítjük a 

fonetikus alakot.
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6. A fennmaradó betűkre alkalmazzuk a fonetikus 
átalakítási szabályokat.

7. Utófeldolgozás: Mássalhangzó-hasonulások
kezelése, kötő és kieső [r] bejelölése.

1. ábra

A fonetikus átalakító algoritmus folyamatábrája

A  fonetikus átalakító algoritmus
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1. Szavakra bontás
Első lépésben a megadott szövegben megkeressük a 

szóhatárokat. Az átalakítás szavanként történik. Itt a szó tágabb 
értelemben értendő: a szótárban található angol szavakon kívül 
szónak tekintjük a számokat, matematikai képleteket, és minden 
olyan karaktersorozatot, amit szóköz vagy írásjelek határolnak. 
Például egyetlen szó a word's, a 123 vagy a BBC-2 is.

Abban az esetben, ha a szó csak mássalhangzót tartalmaz 
vagy vegyesen vannak benne betűk és számok, akkor a szót 
betűznünk kell. Például a BBC rövidítést nem [bk]-nak újuk át. 
(ahogy az átalakítási szabályok alapján adódna), hanem 
automatikusan [bi:bi:si]-nek.

A számok esetében külön figyelni kell arra, hogy a 
tizedespont és az ezresek határát jelölő vessző része a számnak, 
és nem mondat- vagy tagmondathatárt jelöl. Például a 1,234.56 
számot egyetlen szóként kell kezelni.

2. Szótagokra bontás
Következő lépésként a szót szótagokra bontjuk. A 

szótaghatárok megállapítása a hangsúly helyének bejelöléséhez 
szükséges. Ezek a szótaghatárok a magánhangzók kiejtéséhez 
szükségesek és nem mindig esnek egybe a szótárak által 
megadott szótaghatárokkal. A szótagokra bontáskor az alábbi 
szabályokat alkalmazzuk:

-Az első szótag mindig az első betűn kezdődik.
-Egy szótagban csak egy magánhangzó van (egy egyes vagy 

egy kettős magánhangzó). Kettős magánhangzók: aa ai ay au 
ea ee ei ey eu oa oe oi oy oo ou ie ui. Ezeken kívül ide 
sorolhatjuk még a gu qu betűkapcsolatokat is. Természetesen itt 
is vannak kivételek. Például a cooperation szóban az oo vagy a 
real-ben az ea nem kettős magánhangzó, hanem két egymás 
mellé került egyes magánhangzó.
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-A z y  környezetétől függően néha magánhangzóként, néha 
mássalhangzóként viselkedik. Itt az alábbi szabály alkalmazható: 
Ha az y  a szó első betűje és közvetlenül utána magánhangzó áll, 
vagy ha két magánhangzó között van, akkor mássalhangzónak 
számít. Minden más esetben az y  magánhangzó.

-A  szóvégi e néma. (Hacsak nem ez az egyetlen 
magánhangzó a szóban, mint például a she, the szavakban.)

-H a két magánhangzó között egy vagy több mássalhangzó 
áll, akkor általában egy mássalhangzó megy át a következő 
szótagba, de a kettős mássalhangzók nem választhatók szét. 
Ezek: th, rh, eh, sh, gh, ph, és wh.

A szóhangsúly megállapítása eljárásunk egyik legfontosabb 
lépése, mivel az átalakítási szabályok jelentős része a 
szóhangsúly elhelyezkedésére támaszkodik. Szótagszámtól 
függően a szavak más-más hangsúlyozási mintát követnek, de 
itt is megfigyelhetők szabályszerűségek. Az algoritmus az 
Angolra hangolva (Kovács - Siptár 1991) által megadott hang
súlyozási mintákat kezeli (2. táblázat).

2. táblázat
Szótagok száma Hangsúlyozási minták

1 J t l _ _ _ _ _ _ _
2

3 [ ■ - ]  [-■-] [,-■-]

4 [ ' . - 3  [-■„-] [ , - ■ - ] ____________

5 r — ]
6 [ , - ■ - ]  h - - ' - ]  h - H
7 [ , - - ' - 3

Magyarázat: , mellékhangsúly
' főhangsúly 
- szótag

Tehát a táblázatból az olvasható ki, hogy minél több a 
szótagszám a szóban, annál több hangsúlyozási minta közül kell
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kiválasztani a megfelelőt. Az adott szótagszámhoz tartozó 
hangsúlyozási minták közül első lépésben azt rendeljük a 
szóhoz, amelyikben legelőrébb áll a fohangsúly, illetve a 
mellékliangsúly. A további feldolgozás során a hangsúly helyét a 
végződések és előképzők megváltoztathatják. Például a 
realization ötszótagú szóban a feldolgozás első lépésében
hozzárendelt ['-----] hangsúlyozási képletet az ization végződés
módosítja a megadott sorrend negyedik képletére [,— 
Feltételünk, hogy egy szóban legfeljebb csak egy fohangsúly és 
egy mellékhangsúly van. A hét szótagnál hosszabb szavak 
esetén a hangsúly bejelölése - beépített minta hiányában - nem 
lesz garantáltan helyes.

A feldolgozás során támaszkodunk a hangsúly szóbeli 
elhelyezkedési pontjára. Ennek megfelelően például a 
magánhangzókat eredményező betűk átalakítása során a 
fonetikus reprezentáció változni fog attól függően, hogy az 
adott magánhangzó hangsúlyos vagy hangsúlytalan. így például 
az a betűnek más-más hang felel meg az about és a fade  
szavakban.

3. Keresés a kivételszótárban
A kivételszótár felépítése
A szótárban a rendhagyó kiejtésű szavakat és azok 

fonetikus alakját tároltuk el. A legtöbb címszó mellett nem a 
teljes fonetikus alak áll, csak a kivételt jelentő szótöredékhez 
tartozó rész. Ha a szó a fonetikus átírási szabályoknak 
megfelelően átalakítható, de a hangsúlyozása kivételes, akkor a 
címszó mellett elegendő csak a hangsúlyos szótag sorszámát 
eltárolni.
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Néhány példa az egyes esetekre:
foot [fut]
character első két betű: [k]
Bach a harmadik és negyedik betű egyetlen hangot

reprezentál: a [h]-t. 
away 2. szótagja hangsúlyos

A kivételszótár jórészt az English Word Stress és az 
Angolra hangolva szószedetein alapul, de számos olyan szót is 
tartalmaz, amelyeket a tesztelés során az algoritmus rosszul 
alakított át, és nem találtunk rájuk megfelelő átalakítási 
szabályokat.

A hibás átalakítás abból ered, hogy a szóra nem érvényesek 
a felállított kiejtési szabályok (rendhagyó kiejtés). Ha nem 
találunk megfelelő szabályt, vagy azt csak egy-két szóra 
alkalmaznánk, akkor praktikusabb a szót a kivételszótárban 
tárolni.

A keresési eljárás
A szótárban kereséskor problémát okozhat, ha rendhagyó 

kiejtésű szóhoz előképzők és végződések is kapcsolódnak, vagy 
ha a kivételes kiejtésű szó egy összetétel része. Ennek a 
problémának az áthidalására a kidolgoztunk egy keresési 
eljárást. Első lépésben megnézzük, hogy a szó - teljes hosszában 
- szerepel-e a kivételszótárban. Ha igen, akkor a kivételt jelentő 
részt beújuk, a fennmaradó részt a szabályok alapján 
átalakítjuk. Ha nem találtuk a szót, akkor annak külön minden 
részleiét keressük a szótárban. Nézzünk egy példát. Tegyük fel, 
hogy adott az indoor szó. Tudjuk, hogy a door kiejtése 
kivételes: az oo-t szabály szerint [u:]-nak kellene ejtenünk. Az 
indoor nem szerepel a kivételszótárban, de a door igen. 
Lépésről lépésre így halad a kereső algoritmus:
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3. táblázat
Lépés A keresett szó Keresés eredménye

1 . i n d o o r Nem találta
2. i n d o o Nem találta
3. i n d o Nem találta
4. i n d Nem találta
5. i n Nem találta
6. n d o o r Nem találta

7. n d o o Nem találta
8. n d o Nem találta
9. n d Nem találta

10. d o o r Megvan

Ekkor feljegyezzük, hogy az o o t  itt [o:]-nak kell ejteni. A 
többi betűt a szabályok alapján alakítjuk át.

4. Előképzők
Az előképzők kezeléséről külön eljárás gondoskodik. Itt 

vágjuk le a szavak elejéről az előképzőket és igekötőket. A 
prefixumoknak két fajtáját különböztetjük meg: a
hangsúlysemleges és a hangsúlytaszító előképzőket (Fudge, 
1987). Az utóbbiak jellemző tulajdonsága, hogy rájuk nem eshet 
a szó főhangsúlya. Némely előképző más-más módon 
viselkedhet attól függően, hogy milyen szófajú szóhoz 
kapcsolódik. Egyik esetben hangsúlysemleges, máskor 
hangsúlytaszító. Az algoritmus egyik kritikus pontja ilyen 
esetekben annak eldöntése, hogy a kérdéses szó milyen szófajú.

A probléma kiküszöbölésére két megoldás kínálkozik. Az 
egyik szerint a kérdéses esetekben a vitatott mondat szavait
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szófaji elemzésnek vetjük alá, és így megkapjuk a keresett szó 
szófaját, amiből meg tudjuk állapítani a hangsúly helyét. Van 
egy ennél kevésbé időigényes eljárás is: nagyon sok szót 
tárolunk el a program szótárában, és a szavak mellett 
feltüntetjük azok szófaját is. így a kivételszótárban kereséskor 
nagy valószínűséggel megtaláljuk a kérdéses szót és annak 
szófaját.

5. Végződések
A végződések mellett a hozzájuk tartozó fonetikus alakot és 

hangsúlyozási információt is eltároltunk. Az utóbbira azért volt 
szükség, mert egyes végződések megváltoztathatják a hangsúly 
helyét abban a szóban, amelyikhez kapcsolódnak. A következő 
estek fordulhatnak elő (Fudge 1987):
-  Autostressed: a főhangsúly a végződés egyik szótagjára esik.
-  Pre-Stressed 1: a főhangsúly a végződést közvetlenül 

megelőző szótagra esik.
-  Pre-Stressed 2: a végződés az őt megelőző második 

szótagra vonzza a főhangsúlyt.
-  Végül van még egy Pre-Stressed l/2-\a\ jelölt eset is, amikor 

a végződést megelőző szótag határozza meg a hangsúly 
helyét.
A végződések fonetikus átalakítása hasonlóan történik, mint 

a kivételszótárban való keresés. A végződések hossz szerint 
csoportokra osztjuk, és az egyes csoportokat az ábécé szerint 
rendezzük. A leghosszabb végződés kilenc betűs (-ificatiori). 
Először megnézzük, hogy valamelyik kilencbetűs végződés 
található-e a szó végén. Ha nem, akkor megnézzük a nyolcbetűs 
végződéseket. Ha azok között sem találjuk a szó végét, akkor 
vesszük a hétbetűsöket, és így tovább. Ha a szó vége 
megegyezik valamelyik végződéssel, akkor az ahhoz tartozó 
fonetikus alakot beújuk, ha szükséges, a hangsúly helyét 
bejelöljük, és a keresést az elejétől kezdve megismételjük a



193

maradék szóra. így a többszörösen toldalékolt szavak 
végződéseit is helyesen tudjuk átalakítani. A hangsúly 
bejelölésénél figyelembe kell venni azt, hogy ha a szóhoz több 
olyan végződés is kapcsolódik, amelyik megváltoztatná a 
hangsúly helyét, akkor mindig a szó legvégén álló végződés lesz 
a meghatározó.

6. A fennmaradó karakterek átalakítása a szabályok 
alapján

Amikor már minden előtagot és végződést levágtunk, és a 
kivételszótárban sem találtuk a szót, akkor a fennmaradó 
karaktereket a fonetikus átalakítási szabályok alapján újuk át. 
Itt külön kell kezelni a számokat és a betűket.

A számok
Ha a soron következő karakter szám, akkor két 

lehetőséggel számolhatunk:
a) Lehet, hogy a szám egy dátum része. A ##_##_## 

alakú karaktersorozatról feltételezzük, hogy dátumot jelöl. (Itt a 
# számot, az bármilyen elválasztójelet jelent.) Négy fajta 
dátumformátumot fogadunk el. Ezek a 4. táblázatban láthatók.

4 . táblázat
Dátumformátum Példa

ÉÉ/HH/NN 94.06.24.
EE/NN/HH 94/24/06
HH/NN/ÉÉ 06:24:94
NN/HH/ÉÉ 24-06-94

A fenti példákban mind a négy esetben az átalakítás 
eredményeképpen a "The twenty-fourth o f June, ninteen ninety- 
four" mondat fonetikus alakját kapjuk.
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Ha a hónap és nap sorrendje nem dönthető el egyértelműen, 
akkor a fenti táblázatban előrébb álló formátumot használjuk. 
Példaként tegyük fel, hogy a 94.04.05 karaktersorozatot kell 
átalakítanunk. Ekkor nem tudjuk biztosan, hogy 1994 április 
ötödikéről vagy május negyedikéről van-e szó. Mivel azonban a 
táblázatban az év-hónap-nap formátum áll előrébb azt fogjuk 
választani. (Mivel általában ez a gyakoribb.)

Érvénytelen a dátum, ha a három szám közül egyik sem 
nagyobb 31-néL, vagy egynél több szám nagyobb, mint 31. 
Ekkor ugyanis nem tudjuk egyértelműen meghatározni, hogy 
melyik az évszám, és így a számcsoport valószínűleg nem is 
dátumot jelöl.

Annak ellenőrzésére, hogy az adott hónaphoz tartozó nap 
érvényes-e. nem tértem ki külön: a gép kimondja a február 3 1-ét 
is. A dátum helyességének ellenőrzése a szöveget megadó 
személy feladata.

b) Ha a szám egyik dátumformátumnak sem felel meg, 
akkor azt külön alakítjuk át. Egyetlen számnak tekintjük az 
olyan karaktersorozatokat, amelyek számjegyeken, ponton és 
vesszőn kívül nem tartalmaznak más karaktert Az ezresek 
határát jelölő vesszőket az átalakításkor figyelmen kívül 
hagyjuk. A tizedespont előtt álló számjegyeket egyetlen egész 
számként fogjuk fel, és az angol nyelvtan szabályai szerint újuk 
át; a tizedespont utáni számokat számjegyenként írjuk át. Ennek 
megfelelően a 1,234.56 szám a "one thousand, two hundred and 
thirty four point five six" szavak fonetikus alakját adja. A száz 
milliárdnál nagyobb számokat már csak számjegyenként 
alakítjuk át.

A betűk
Ha a soron következő karakter betű, akkor megnézzük, 

hogy az adott betűhöz milyen fonetikus átalakítási szabályok
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tartoznak. (Angolra hangolva; Kovács - Siptár 1991 és English 
Word Stress: Fudge 1984.)
Például a w-nél a következő szabályokat találjuk:
-  a w fonetikus alakja [w]
-  ha a w magában áll, akkor a fonetikus alak ['d\bl ju:]
-  ha két w áll egymás mellett, akkor a másodikat hagyjuk 

figyelmen kívül (nincs [ww]).
-  ha a w után r következik, akkor a fonetikus alak [r] 

(wrangler [ræqglo]).
A w viszonylag ritka betű, így itt csak kevés feltételt kell 

megvizsgálnunk. Gyakoribb betűknél, főleg a magánhangzókat 
reprezentálóknál a szabályok száma elérheti a negyvenet, 
ötvenet is. További feldolgozási szempont, hogy a 
magánhangzó fedett illetve szabad, valamint hangsúlyos illetve 
hangsúlytalan helyzetben áll-e. Az algoritmus helyes működése 
szempontjából döntő szerepe van a szabályok alakalmazási 
sorrendjének.

Néhány szó kiejtése váltakozhat a mondat jelentésétől 
függően is. Az ilyen eseteket a szövegkörnyezet vizsgálatával 
igyekeztünk megoldani. Például a read kiejtése jelen időben [rí 
:d], múlt időben [red]. Ebben a konkrét esetben megvizsgáltuk, 
hogy abban a tagmondatban, amelyikben a szó áll, szerepel-e 
olyan múlt időre utaló határozószó, mint a yesterday vagy az 
ago, stb. Ha igen, akkor a szó valószínűleg múlt időben álló 
mondat része, és így a kiejtése [red].

7. Utófeldolgozás
Az utófeldolgozás során a már kész fonetikus szöveget újra 

"végigolvassuk": bejelöljük a hasonulásokat, kiigazítjuk az 
esetleg rossz helyre került hangsúlyjeleket. Erre két példát 
mutatunk be.
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Az example szó feldolgozásánál a fonetikus átalakítás után a 
következő fonemikus reprezentációt kapjuk: [igz'æmpl], A 
helyes hangsúlyjelölés esetén a hangsúlyjelnek a g  és z között 
kellene állnia. A z átalakítás során azért került a z mögé, mert 
egyetlen betű, az x  reprezentálja a fenti két hangot. Ezt az 
utófeldolgozás során korrigáljuk.

A the szó esetében a következő szó első hangját vizsgáljuk, 
és ennek függvényében határozzuk meg a megfelelő kiejtési 
formát ([öo] vagy [öl]).

Eredmények
Az algoritmust IBM PC számítógépen C nyelven 

implementáltuk. A  tesztelés során az Oxford Advanced 
Learner's Dictionary-t (1989) használtuk, négyezer szót 
gépeltünk be, és ellenőriztük a fonetikus átalakítást. A 
hangsúlyozási rutinok helyes működéséhez Stephanides 
Károlyné könyvében (1991) talált tesztanyagot használtuk fel 
(300 szó). Tapasztalataink alapján az átalakító algoritmus a 
megadott szavak 58%-ára adta vissza a pontos fonetikus alakot. 
A hibásan átalakítottak nagy része elsősorban az 
szóösszetételek, valamint a homomorf, előképzős, és rendhagyó 
hangsúlyozzsú szavak közül került ki. Az itt kapott eredmények 
irányt szabnak a további fejlesztéseknek.

Külön köszönettel tartozom Siptár Péternek, aki a 
tesztelésben személyesen is részt vett, számos hibára hívta fel a 
figyelmet, és észrevételeivel hathatós segítséget nyújtott a 
program fejlesztése során.
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