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Bevezetés
A beszédadatbázis viszonylag új fogalom, a digitális beszédfeldol

gozás fejlődése hívta életre. Jelen munkában a beszédadatbázis szóval 
olyan adatbázist jelölünk, amelyből a gépi beszédelőállítás során felé
pítjük a kimondandó beszédjelet. Tehát ez a beszédadatbázis tartal
mazza a szintetizálandó beszédjel létrehozásához szükséges hullám
forma jelrészleteket. Az adatbázis -  a szintézis és az alkalmazás fajtá
jától függően -  lehet nagyon egyszerű is, és lehet nagyon bonyolult. 
Az adatbázisban elhelyezett jelrészletek minőségétől alapvetően függ 
az előállított beszéd minősége. Jelen tanulmányban összefoglaljuk, 
hogy milyen fonetikai szempontokat célszerű figyelembe venni a be
szédadatbázisok tervezésénél, készítésénél. A megállapításainkat csak 
emberi beszéd alapú, hullámforma elemekre tesszük, nem foglalko
zunk a formáns alapú beszédadatbázisok problémakörével.

1. A beszédadatbázisok fajtái
Alapvetően háromféle adatbázissal foglalkozunk, az első, amelyik 

egyedi beszédelemeket tartalmaz, a második az úgynevezett diádos 
felépítésű elemeket tartalmazó, amelyben két hang kapcsolódása 
jelent egy-egy elemet, a harmadik pedig a kevert szerkezetű adatbá
zis, amelyben diádos, triádos (három hangelem), és esetlegesen a 
triádnál is hosszabb elemek találhatók. A beszédadatbázis elkészítése 
minden esetben adott (előre megtervezett) szöveg felolvasásával és 
hangrögzítéssel történik. Az így kapott beszédjelből készítik el az 
adatbázis elemeket.
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Egyedi beszédelemeket olyan adatbázisoknál alkalmaznak, ame
lyek ún. kötött szótáras rendszereket szolgálnak ki. Kötött szótáras 
rendszernek nevezzük azokat a rendszereket, amelyekben a szinteti
zálandó beszédüzeneteket előre meghatározzák és azokat olyan ele
mekből állítják össze, amelyek viszonylag hosszabb beszédszaka
szokból állnak (szó, mondatrész, mondat). Ilyen rendszerek működ
nek ma sok telefonos szolgáltatásban (ébresztő szolgálat, tudakozó, 
számváltozás bemondó, hangos számla szolgáltatás, hangposta, MÁV 
pályaudvari utastájékoztató, telebank szolgáltatások, hangos hirdeté
sek stb.). Az elemek száma az ilyen adatbázisokban az alkalmazástól 
függően lehet nagyon kevés vagy akár pár ezer is. Az egyedi beszéd
elemek megtervezése és elkészítése kis elemszám estén egyszerű, 
azonban az elemszám növekedésével egyre bonyolultabbá válik. Az 
50 elemnél többet tartalmazó kötött szótáras rendszerek (például: 
hangposta) beszédelemeinek jó minőségű elkészítése már igen gondos 
tervezést, szakszerű hangfelvételt kíván.

Előnyök: az ilyen adatbázisok előnyös tulajdonsága, hogy az üze
netek nagyon jó minőségben szólalhatnak meg, kis elemszám esetén 
az elkészítésük nem kíván fonetikai szakértelmet.

Hátrányok: nagyobb elemszám esetén fonetikai, beszédakusztikai 
szakismeretek szükségesek a tervezéshez. Ellenkező esetben az adat
bázis elemeiből elkészített beszédüzenet kifejezetten rossz hangminő
ségű is lehet.

A kizárólag diádos elemeket (két félhangot) tartalmazó adatbázi
sok általában a kötetlenül beszélő, ún. szövegfelolvasó rendszerekben 
használatosak. Ezekre az adatbázisokra az jellemző, hogy a bennük 
eltárolt beszédjel elemeket úgy alakítják ki, hogy a beszédhangokból 
két hang kapcsolódását tárolják el, ezt is úgy, hogy az elemhatárokat a 
két hang közepén jelölik ki. Az ilyen elemek tehát két félhangot 
tartalmaznak. A báb hangsort tehát a #b, bá, áb, b# elemekből lehet 
felépíteni (a # jel a csendes szakaszt jelöli). Az elemek száma az ilyen 
adatbázisokban általában ezres nagyságrendű. Ez a szám a nyelvtől, 
azon belül pedig a szintézishez meghatározott beszédhangok számától 
függ. A szintézishez meghatározandó beszédhangok száma nem egy
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értelmű, a tervező döntésének a függvénye. Vegyük például a magyar 
beszédet. A magánhangzók számát meghatározhatjuk 9-nek, de lehet 
14 is, ha ezekhez hozzávesszük a rövid magánhangzók hosszú párjait 
is. Ugyanis nem feltétlenül szükséges, hogy a hosszú magánhangzó
kat külön hangként kezeljük, azok előállíthatok a rövid párjuk fel- 
használásával nyújtással is, csak kissé szokatlanabb hangminőséggel. 
Ez azonban a megértést nem befolyásolja. A magánhangzók listáját 
még tovább bővíthetjük azok nazalizált változataival, amelyek bizo
nyos hangkapcsolatokban (ank, enk, ónk, ing, eng, áng stb.) törvény
szerűen kialakulnak. A mássalhangzók tekintetében is többnyire 
egyértelmű, hogy mely hangoknak kell szerepelni a beszédhangok 
listájában, de lehetnek olyanok is, amelyeket például csak egy igen 
igényes, kifogástalan beszédminőséget megcélzó rendszerben kell 
felvenni a listára. Ilyen például az [n] speciális változata, amely az 
[r)g, rjk] hangkapcsolatok hatására jön létre (például az ing, engem, 
fánk, fiúnk, tönk, ankét stb. szavakban), de ilyenek a [dz, d3] hangok 
is avagy a [j] hang zöngétlen változata (például kapj, lépj, lopj).

Előnyök: a diádos adatbázissal gondos tervezés és sok akusztikai 
csiszolás (az elemek egymással való kapcsolódási pontjainak precíz 
akusztikai illesztése) esetén alapvetően jó minőségű beszédet lehet 
előállítani. Ezt alátámasztja az is, hogy a világon általánosan használt 
ez a technológia.

Hátrányok: az adatbázis elkészítése igen munkaigényes. A hang- 
felvétel szövegének megtervezése és magának a hangfelvételnek az 
elkészítése gondos előkészítést, jól felkészült bemondót igényel. A di
gitális feldolgozáshoz bonyolult fejlesztői és vizuális megjelenítő 
rendszer szükséges, ami kereskedelmi forgalomban nem kapható 
(Németh et al. 1997). Akusztikai szempontból hátrány, hogy az adat
bázis szerkezetéből adódóan a magánhangzók közepén vágási pontok 
vannak. Ez egyrészről azt eredményezi, hogy a formánsmenetek a 
magánhangzóban a vágási pontnál megtörhetnek, tehát a spektrális 
folyamatosság nincs biztosítva, másrészről a magánhangzóban meg
valósított alapfrekvencia a két félmagánhangzóban lényegesen (5-15 
Hz-cel) is eltérhet. Mindkét tényező enyhe torzítást eredményez a
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hangban, ami a beszéd tiszta hangzását rontja. E hátrányok enyhíté
sére speciális simító algoritmusokat kell kidolgozni. Mindezek ellené
re a diádos adatbázissal működő beszédelőállító rendszerek hangja 
tartalmaz torzításokat, ami azt eredményezi, hogy a hang nem teljesen 
tiszta, hanem alatta sustorgásra emlékeztető mellékzörejek is vannak.

A kevert felépítésű beszédadatbázisok diádos, triádos és eset
legesen a triádnál is hosszabb elemeket tartalmaznak. Ezeket az adat
bázisokat a kifejezetten jó minőségű, szöveg-beszéd átalakítókban al
kalmazzák (Hirokawa et al. 1992). Az eldöntendő kérdés a terve
zésénél az, hogy mely hangcsoportokat tároljanak diádos és melyeket 
triádos, illetve annál hosszabb formában. Az általunk kidolgozott ma
gyar beszédadatbázisban a CC, VV, CV és VC elemek diádos, a CVC, 
elemek triádos, formában vannak tárolva. Az ilyen adatbázisoknál az 
elemszám ugrásszerűen megnövekszik, hiszen a diádos elemeken fe
lül még el kell készíteni a triádos felépítésű elemeket is, vagyis a 
CVC struktúrát minden hangkapcsolatra vonatkoztatni kell. Például a 
C*-V-C kapcsolatokat nézve (ahol a C* például a [b] hang, C pedig a 
[p, d, t, 1 ] stb. hang) egyértelmű, hogy a C*-gal minden V és minden 
C kapcsolódást létre kell hozni az adatbázisban.

Példa a C*VC elemekre, ahol C először a [p], majd a [d] mással
hangzó:
báp, bap, bop, bóp, bup, búp, büp, bűp, bip, bip, bép, böp, bőp, bep, 
bád, bad, bod, bőd, bud, búd, búd, bűd, bid, bid, béd, bőd, bőd, bed,

Ez azt jelenti, hogy az ezres nagyságrendű diádelemeken felül még 
több ezer triád elemet is el kell készíteni.

Előnyök: a kevert szerkezetű adatbázis alkalmazásával igen jó mi
nőségű, professzionális beszédelőállítót lehet készíteni. A magán
hangzók formánsmenetei nem törnek meg, a folyamatos spektrális 
változás biztosított a magánhangzóban, és az alaphangban sincs törés, 
így a diádos adatstruktúrából adódó torzítások jelentősen csökkenthe
tők, ami -  összehasonlítva a diádos adatbázisból készített beszéddel -  
határozottan tisztább hangot eredményez.
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Hátrányok: a kevert adatbázis elkészítése sokkal munkaigénye
sebb, mint a diádosé, speciális fejlesztői és vizuális megjelenítő rend
szert igényel. Memóriaigénye igen nagy (10-30 Mbyte).

2. A beszédadatbázisok akusztikai tervezése
Általában elmondható, hogy a beszédadatbázis elemeinek akuszti

kai tervezése kihat az egész működő rendszer szolgáltatásának minő
ségére. Ezért fontos, hogy a tervezés fázisában már globálisan át
lássuk az egész majdani beszélő rendszer működését, a vele szemben 
támasztott követelményeket. Külön tárgyaljuk az egyedi beszéd
elemeket tartalmazó adatbázisok (kötött szótárak) és külön a felolvasó 
rendszerekhez készített építőkockaszerű, hangelemeket tartalmazó 
adatbázisok tervezését.

2.1 Kötött szótárak beszédelemeinek tervezése
Az egyedi, előre megtervezett üzeneteket megszólaltató kötött szó

táras rendszerek beszédadatbázisainak akusztikai tervezése már az 
üzenetek szövegének meghatározásánál kezdődik. Általában kétfajta 
szöveges listát kell elkészíteni. Az egyik az a szöveg (szó, mondat
rész, mondat), amely a majdan elhangzó „üzenet” elemeit tartalmaz
za. Ezeket a szövegelemeket a rendszer majd beszédhullám formá
jában fogja tárolni, és ezekből kell összeállítani a bemondandó teljes 
üzenetet. A másik írott anyag tartalmazza azt a „szöveg” korpuszt, 
amelyet a hangfelvétel elkészítésénél a bemondóval felolvastatunk. 
Célszerű, hogy a „szöveg” anyaga bővebb legyen, mint az „üzenef’-é. 
Sok mai beszéddel válaszoló rendszer hangminősége azért kifo
gásolható, mert a bemondáskor az „üzenetek” szövegét olvastatták fel 
a bemondóval. A megszólaló „üzenet” kétféle lehet egy kötött szó
táras rendszerben: teljes mondat (M), és a mondatnál rövidebb be
szédrészlet (BR). A teljes mondatot tartalmazó üzenetek (például: A 
telefonszám megváltozott, kérjük hívja a tudakozót.) mindig jó 
minőségben szólalnak meg, hiszen azok akusztikai szerkezetét a be
mondó hangja, előadásmódja határozza meg. Ha a rendszer csak ilyen 
fix üzeneteket tartalmaz, akkor az „üzenet” szöveglista és a felolva
sandó „szöveg” megegyezik, akusztikai tervezés nem szükséges. Ha
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az üzenetek felépítéséhez nemcsak teljes mondatok, hanem beszéd
részletek felvétele is szükséges, akkor már szükség van akusztikai ter
vezésre. Ha az információ változik az üzenetben (például: Az Ön 
postafiókjába ..3....  üzenet érkezett.), akkor több BR elem összekap
csolásával hozzuk létre a bemondandó üzenetet. Az előbbi példamon
datban az üzenet első része (BRI) és vége (BR2) közé kell bevágni az 
aktuális számelemet mint változó információt. Az ilyen típusú mon
datok hangzásában -  ha nincs akusztikai tervezés -  általában meg 
lehet hallani, hogy az üzenetet több részből vágták össze. Három 
hibakategória határozható itt meg: a szaggatottság, továbbá a hangerő 
és a intonáció nem megfelelő volta. Mindhárom hiba mértéke csök
kenthető, ha a felolvasandó szöveg tervezésénél gondosan járunk el és 
figyelembe vesszük a beszédképzés fonetikai szabályait is. Ez azt je
lenti, hogy a felolvasandó „szöveg”-et úgy kell megtervezni, hogy a 
BR elemek a kiejtésüknek megfelelő szövegkörnyezetbe legyenek be
ágyazva és így kell a lista elemeit felolvastatni. Az 1. táblázatban né
hány példát adunk az „üzenet” és a „szöveg” kapcsolatára.

1. táblázat: Példák a szövegtervezésre
A rendszer „üzenet”- Ti- A bemondandó „szöveg”, amely tartalmazza
elemei pus az üzenetelemet
1. Önnek ... BR 1. Ö n n e k  hét ü z e n e te  v a n .
2..... üzenete van. BR
3. Kérjük, nyomja meg a . BR 2. K é r j ü k ,  n y o m j a  m e g  a csillag g o m b o t
4..... gombot. BR
5..... egy... BR 3. Önhöz e g y  üzenet érkezett
6. ... kettő ... BR 4. Önhöz k e t t ő  üzenet érkezett
7..... csillag.... BR 5. Nyomja meg a c s i l lag  gombot
8. Önnek nincs több 
üzenete

M 6. Ö n n e k  n in c s  t ö b b  ü z e n e te

9. Az Ön üzenete elmen
tésre került.

M 7. A z  Ö n  ü z e n e t e  e lm e n t é s r e  k e r ü l t

Az „üzenet” elemeket (a kiemelt részek) a bemondott „szöveg” ele
mekből kell kivágni. Ezzel, mivel természetes környezetéből vágtuk 
ki az elemeket, biztosíthatjuk azt, hogy az összefüzésnél nem alakul
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nak ki olyan hibák az akusztikai szerkezetet illetően, amilyeneket ko
rábban említettünk. Fontos szempont a „szöveg” megtervezésénél, 
hogy legyünk tekintettel a kivágás megvalósíthatóságára is. Ez annyit 
jelent, hogy a szöveget úgy kell megtervezni, hogy a kivágandó elem 
határain lévő hangok a legkevésbé torzuljanak az előttük lévő, illetve 
az őket követő hang hatására. Ezért választottuk például az 1. szöveg 
két kivágandó eleme közé a hét szót és nem például a kettő szót. A hét 
szó utolsó hangja és az üzenet szó első hangjának kezdete is jól meg
határozható. Ha a hét helyett a kettő szót tettük volna bele ebbe a 
mondatba, akkor a kettő üzenet hullámformájából az őü hangkapcso
latból sokkal nehezebben lehetne meghatározni az üzenet szó kezde
tét, mivel magánhangzó találkozásban a hullámforma folyamatosan 
alakul át az egyik hangból a másikba. Más finomság is figyelembe 
vehető némi akusztikai tervezéssel. Például a csillag gombot üzenet
részt két elemből (a csillag és a gombot) kell összeállítani. Mivel a 
két elem határán ugyanaz a hang van, a zárfelpattanást nem kell meg
valósítani mindkettőben. Ez a természetes artikuláció következménye. 
Ezért célszerű a csillag elem kivágásánál a zárfelpattanást elhagyni a 
[g] hangból, még akkor is, ha a bemondó ejtette. Az így elkészített 
elemmel való összekapcsolás után a csillag gombot beszédrészlet ter
mészetesen és folyamatosan fog hangzani, nem pedig mesterkélten, 
külön ejtve a két [g] hangot, hogy csillag gombot. Az ilyen fonetikai 
tervezés sokat javít az elemekből összefűzött beszéd minőségén. Ter
mészetesen a fonetikai tervezéskor alkalmazott szabályok a szövegtől 
függnek, tehát minden rendszerhez más és más szabályokat kell alkal
mazni.

Az akusztikai tervezéshez hozzátartozik az is, hogy a megszólaló 
rendszer beszédüzeneteinek kialakításánál a lehető legjobban biztosít
suk a természetes ejtésre jellemző folyamatosan változó (törések, ug
rások nélküli) spektrumképet. Ugyanez vonatkozik a prozódiai szer
kezetekre is (hangintenzitás, dallam, időszerkezet). Azoknál a rendsze
reknél, ahol egy-egy üzenetet sok (4-10) részegység összekapcsolásá
val kell előállítani (például: számfelolvasás) különösen fontos a fen
tiek figyelembe vétele. Ezen követelmények teljesítéséhez ismerni kell
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a csatlakozó elemek csatlakozó hangjainak (adott elem utolsó és a 
hozzá csatlakozó elem első hangja) spektrális szerkezetét és összekap
csolódásuk spektrumképét. (Olaszy 1989). A 2. és 3. táblázatban meg
adjuk azokat az általános fonetikai szabályokat, amelyeket a korrekt 
hangcsatlakozás érdekében érdemes figyelembe venni a szótárelemek 
tervezésénél. A táblázatokban megadott szabályok általános érvényűek 
(a példákban egy számfelolvasó elemeire való alkalmazást szerepel
tettük). A táblázatok szabályainak figyelembe vétele azzal jár, hogy 
egy kötött szótáras rendszerben egyazon elemből többféle variánst kell 
eltárolnunk és ezekből kell az összekapcsolásnál az erre kialakított 
speciális algoritmussal kiválasztani az egymáshoz fűzendő elemeket.

2. táblázat: A hangkapcsolatok egymásra hatása (visszafelé)
Az előző elem eredeti 
utolsó hangja 
(betűképpel)

Az előző elem 
megváltozott 
utolsó hangja, ha

a hozzá csatlakozó 
elem első hangja

Példa

b, d, g , v, z, zs p ,  t, k, f  sz, s p ,t,k ,c ,c s ,sz ,s ,f ,h
c c  zárfelpattanás 

nélkül
S Z K ile n c szá z

t I zárfelpattanás 
nélkül

n

n n(k) k T izen k e ttő
n n (g ) g
n n(h) h H u szo n h á ro m

n nn n Ö tv e n n é g y
n n y ny H a tv a n n yo lc
n m m, b, p Ö tv e n m illió
Magánhangzó magánh.+átmenet magánhangzó
Magánhangzó magánh.+átmenet g y d y .n y

Az oszcillogramból (A) látható, hogy a beszédelemeken kívül zajok, 
pattogások is vannak a hangban. Sőt, a „száz” elem kivágásánál az 
elem előtt egy „sva”-szerű rövid hangrészt is benne hagyott (a nyíl 
mutatja) a rendszert készítő. Ebből látszik, hogy a banki kötött szó
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táras rendszer elkészítése során felületesen dolgozták ki a számele
mek hangfájljait.

3. táblázat: A hangkapcsolatok egymásra hatása (előre)
Az előző elem utolsó 
hangja (betüképpel), 
ami előre hat a 
következő hangra

A csatlakozó elem 
eredeti első 
Hangja

A csatlakozó elem 
megváltozott első 
hangja

Példa

N Magánhangzó nazalizált magánh. ötvenezer
ny.gy.ty Magánhangzó átmenet + magánh. négyezer
Magánhangzó Magánhangzó átmenet + magánh. kettőezer

A rossz, gondatlan tervezés példájaként bemutatjuk, hogy egy mai 
banki telefonos számlafelolvasó szolgáltatásban a gép hogyan olvassa 
fel a 37 724 számot (1. ábra).

1. ábra
A 37 724 szám kimondása egy banki rendszerben
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Az oszcillogramon továbbá látható, hogy nagyon szaggatottan 
hangzik fel a szám. Az elemek közé 150-500 ms-os szüneteket iktat
tak a fejlesztők (ezzel próbálták azt kompenzálni, hogy az adott szám
elemek egymáshoz való illesztése nincs megvalósítva). A szüneteket 
vízszintes vonallal jelöltük az ábrán. Ez a természetellenes megoldás 
döcögőssé, érthetetlenné teszi a számot. A B ablakban a kimondott 
szám hangintenzitás-görbéjét ábrázoltuk. Látható, hogy az „ezer” és a 
„száz” elemek mintegy 6-10 dB-lel intenzívebben szólnak, mint pél
dául a „hét”. Ez szintén természetellenes, mivel a számok kimondása
kor a helyiértéket megtestesítő részek mindig hangsúlytalanok, tehát 
intenzitásuk semmiképpen nem lehet nagyobb, mint a hozzájuk kap
csolódó elemé. A C ablakban a szám dallamgörbéjét ábrázoltuk. Lát
ható, hogy a „harminc” elem hanglejtése ereszkedő, mintha befejező 
elem lenne, noha ez az első eleme a számnak. Az „ezer” és a „száz” 
elemek hangmagassága magasabb, mint a „hét” elemé, ami a termé
szetes ejtésben sohasem fordul elő. Mindezek a hibák összeadódnak a 
kiejtés során és ennek eredménye egy igen furcsa számkimondás.

A 2. ábrán bemutatjuk, hogy ugyanezt a számot hogyan olvassa fel 
egy gondos akusztikai tervezéssel készített rendszer. Az ablakok itt is 
ugyanazokat az adatokat tartalmazzák, mint az 1. ábrán. Az oszcillo- 
gramból látható, hogy csak ott van szünet, ahol a szám kiejtési logiká
ja megkívánja (az „ezer” után), a többi rész folyamatosan hangzik el.

Ez látszik az összidőtartamon is, itt a szám kimondása mindössze 
2,6 másodperc, míg az 1. ábrán látható kimondásban ugyanezen szám 
kimondásához 5,5 mp-et használt fel a rendszer a beiktatott szünetek 
miatt. A B ablakban látható, hogy az intenzitásvonal kiegyenlített és 
enyhe csökkenést mutat, ahogy az a normál beszédben is megszokott. 
A C ablakban pedig a dallamgörbét láthatjuk, amely szintén kiegyen
lített vonulatot mutat, tehát megfelel a normál beszéd dallamának.
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h n r m i n c h c i e z c r  h r  1 S7 Ä ? h n s 7  n n n f: rjy

2. ábra
A 37 724 szám kimondása a gondos akusztikai tervezéssel készített

számfelolvasóval

2.2 Adatbázis-elemek tervezése automatikus felolvasáshoz
Az automatikus szövegfelolvasáshoz készített diádos beszédadat

bázis tervezése lényegesen bonyolultabb megoldásokat kíván, mint 
amilyeneket kötött szótáras rendszereknél alkalmaznak. Ezt mutatja 
az is, hogy mind a mai napig egyetlen olyan cég sem kínál ilyen szö
vegfelolvasót, amelyik egyébként kötött szótáras rendszereket készít. 
Ennek az az oka, hogy míg a kötött szótáras rendszerek tervezéséhez
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nélkülözni lehet a nyelvészeti-fonetikai szakértelmet (bár ez, mint 
láttuk az 1. ábrán, a minőség rovására mehet), addig az automatikus 
szövegfelolvasó rendszerek tervezéséhez erre mindenképpen szükség 
van. Nem véletlen tehát, hogy az első szöveg-beszéd átalakítót Ma
gyarországon (HUNGAROVOX) az MTA Nyelvtudományi Intéze
tének Fonetikai Laboratóriumában fejlesztették ki a 80-as évek elején.

2.2.1 Diádos adatbázis-elemek tervezése
A diádos rendszerű adatbázis tervezésének első lépése a beszéd

hangok állományának meghatározása, vagyis annak eldöntése, hogy 
mely beszédhangok fognak megszólalni a rendszerben. A beszédhan
gok többsége az adott nyelv ismeretében általánosan meghatározható, 
azonban lehetnek olyan hangok is, amelyekről külön dönteni kell. 
Ilyen hangok a magyarban például a nazalizált magánhangzók (pl. 
inga, engem, hangos, bankár), a [j] hang zöngétlen változata (kapj, 
lépj, lopj ), a [h] hang zöngés változata (nahát). Ide tartoznak a ritkán 
előforduló beszédhangok is, mint például a [dz, d3] és ezek hosszú 
változatai. De ebbe a kategóriába kell sorolni a hosszú magánhangzó
kat is, amelyeknél azt kell eldönteni, hogy megelégszünk-e azzal, 
hogy ezeket a hangokat a rövid párjuk megnyújtásával fogjuk majd 
előállítani, vagy pedig mint önálló hosszú hangként fogjuk őket 
kezelni. Ez a döntés több tényezőtől Függhet. Egyrészt látni kell, hogy 
ha növeljük a kezelendő beszédhangok számát, akkor növekszik a 
diádos adatbázis mérete, bonyolódik az adatbázist felhasználó keret- 
rendszer szerkezete, másrészt azt is tudni kell, hogy minél precí
zebben határozzuk meg a hangkészletet, annál pontosabban tudjuk a 
későbbi beszédjelet előállítani, ami a jó minőséget garantálja. A ma
gyar beszéd hangkészietét beszédadatbázis létrehozása céljából cél
szerű 14 magánhangzóból és 24 mássalhangzóból meghatározni. Eh
hez még hozzá kell venni a szünet elemet is, amit a hangkezdő és 
hangvégződési helyzetű elemek elkészítéséhez használunk. Ezek sze
rint az adatbázis elemeinek száma 39x39 hangkapcsolódás, azaz 1521 
elem. Ezen elemek gyakorlati létrehozásához el kell készíteni egy 
felolvasandó listát, amely tartalmazza az összes hangkapcsolódási
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elemnek megfelelő szövegegységet. Az ilyen anyagot célszerű úgy 
megtervezni, hogy a bemondót ne befolyásolják az anyanyelvi kiejtési 
beidegződések. Ezért ezeket a listákat egyrészről úgy állítják össze, 
hogy azok ne értelmes szavakat, hanem értelmetlen hangsorokat tar
talmazzanak, másrészről, hogy a hangsor- belseji elemekhez kivá
gandó elem ne az első szótag legyen ( magyarban az első szótagot 
automatikusan hangsúlyozzuk), hanem például a második. A listák 
elemeinek összeállításánál figyelembe kell venni, hogy mely beszéd
hangok nem hatnak a másikra, illetve, hogy melyek hatnak és hogyan 
(Magdics 1965; Olaszy 1985). Célszerű például kihasználni, hogy a 
[k] hang nemigen befolyásolja az őt megelőző és az őt követő magán
hangzó formánsszerkezetét (nincs átmeneti fázis a magánhangzóban, 
hanem a [k] illeszkedik a magánhangzóhoz). így a magánhangzó for- 
mánsai a vágási pontokban viszonylag állandó értékűeknek várhatók. 
Ezzel a megoldással csökkenthetők a formánskülönbségek, amelyek 
az adott magánhangzó későbbi összeillesztésénél adódhatnak. A listá
ban továbbá szerepeltetni kell az adott lógatom mellett, hogy mely 
hangkapcsolati elem kerül kivágásra az elem felhasználásával. Cél
szerű azt is jelölni (a későbbi feldolgozás megkönnyítésére), hogy 
mely kivágási szabályt kell alkalmazni az adott elem elkészítésénél 
(lásd később). A 4. táblázatban példát mutatunk be a diádos adatbázis 
nyelvi anyagát tartalmazó listára.

4. táblázat: Nyelvi anyag diádos hangadatbázis készítéséhez
Sorszám A felolvasandó 

szövegelem
A kivágandó 

Hangelem
A kivágás 
Szabálya

1. # baka # b 2
2. abáka bá 2,1
3. aboka bo, ka# 2, 1 és 2,1

A szabályok oszlopban a kivágási szabály (lásd később) sorszámát 
tüntettük fel a kivágandó hangok sorrendjében. Tehát az 1. elem kivá
gásánál a [b] hang zöngéjét kell kivágni a zárfelpattanásig a 2. szabály 
szerint, a 2. elemnél a [b] hangot a zárfelpattanás előtt, az [a. ] hangot
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pedig a közepénél kell elvágni a 2., illetve az 1. szabály alkalmazá
sával.

Hogyan építkezünk a diádos adatbázis-elemekkel? Mivel minden 
elem két félhangot tartalmaz, abszolút kezdő pozícióba mindig #-al 
kezdődő elem kerül, utána következnek a jel nélküli elemek, majd a 
hangsort olyan elemmel kell lezárni, amelyik # jellel végződik.

Példa:
Eredeti szöveg: Jó napot kívánok.
A diád elemek: #j-jó-ón-na-ap-po-ot-tk-ki-iv-vá-án-no-ok-k#
A példából két fontos kiejtési jellemzőt is kiemelünk. Az egyik, 

hogy látható, hogy a szavak határán nem #-kal jelölt elemek vannak, 
tehát a szavakat nem választjuk el egymástól hang szinten, hanem fo
lyamatos beszédjelet hozunk létre. A másik pedig az, hogy figyelem
be vettük a hosszan írjuk, röviden ejtjük szabályt a kívánok szóban, 
vagyis a ki szótagot a [k] és a rövid [i] kapcsolatával állítjuk elő.

2.2.2 A kevert szerkezetű adatbázis elemeinek tervezése
A kevert szerkezetű adatbázis felépítése bonyolultabb, mint a 

diádosé, mivel itt CVC típusú elemeket és diádos elemeket is táro
lunk. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy jobb hangminőséget 
lehet vele elérni, mint a diádos adatbázissal, ugyanakkor ennek az az 
ára, hogy több elemet kell tárolni, illetve kezelni, szervezni a beszéd
építés során. A CVC típusú elemek alkalmazását az a meggondolás 
indokolja, hogy a beszédben a magánhangzók hordozzák a leghang- 
zósabb akusztikai információt. Törekedni kell tehát arra, hogy a ma
gánhangzók akusztikai szerkezete minél korrektebbül legyen megva
lósítva a beszédépítés során. Ezt a CVC szerkezet biztosítja.

A diádos szerkezetű adatbázisban a magánhangzókat ketté vágjuk 
és az utólagos összefűzésnél két fél magánhangzó találkozik egymás
sal, aminek az is a következménye, hogy ezen magánhangzók formán- 
sai nem követik azt a természetes vonalat, amit például két mással
hangzó közötti artikuláció megkívánna. A diádok kivágási módjának 
meghatározásánál (a hang felénél vágunk) tulajdonképpen azt a nem 
teljesen korrekt elvet követik, hogy egy C1-V-C2 kapcsolatban lévő
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magánhangzónak három belső szakasza van, az átmeneti rész a C l- 
ből a V-be, a V tiszta fázisa és a V-C2 átmeneti rész. Ebből a felfo
gásból az következik, mintha a magánhangzó közepén egy rövid 
szakaszon változatlan, csak a magánhangzóra jellemző frekvencia
szerkezet lenne (ezt sugallja a tiszta fázis elnevezés). A gyakorlatban 
azonban ez a legritkább esetben fordul elő, döntően a hosszú magán
hangzók ejtésekor. A rövid magánhangzóknál, mivel az artikuláció 
folyamatosan változik a Cl és C2 között, a spektrális szerkezetnek 
nincs állandó szerkezetű szakasza. Azt lehet itt mondani, hogy a ma
gánhangzó minden periódusában a hullámforma más, nincsenek egy
forma periódusok. Tehát bárhol vágjuk el a magánhangzót, a későbbi 
újraépítésnél a kapcsolódási pontoknál a periódusok belső szerkezete 
nem fog folyamatos változást mutatni. Ugyanez vonatkozik az alap- 
frekvencia kérdésére is (3. ábra). Annak nagyon kicsi a valószínűsége, 
hogy a két összekapcsolt félmagánhangzóban az alapfrekvencia érté
kek ugyanazok (ugyanis nincs olyan bemondó, aki egy sok órás elem
felolvasásnál ugyanazon a Hz-értéken tudja tartani az alaphangját).

3. ábra
A bob hangsor [o] hangjának előállítása diádos adatbázis bo és ob 

elemével. Az [o] hang rezgésképe és alapfrekvencia-görbéje

A fenti két torzítás a CVC adatbázis elemek bevezetésével kikü
szöbölhető és biztosítható egyrészről, hogy a magánhangzó termé
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szetes formánsszerkezete megmaradjon az egész hang folyamán, más
részről, hogy a hangon belül sem az amplitúdó menetben sem pedig 
alapfrekvenciában ne legyen törés (4. ábra). A 3. ábrán láthatjuk, 
hogy a két félmagánhangzó kapcsolódási pontján (a vastag vonal) a 
kapcsolódó periódusok szerkezete más. Továbbá látható, hogy a 
magánhangzó második fele intenzívebb periódussal indul (a 4,11 
jelzés), mint amilyennel az első fele befejeződött. Az alapfrekvencia 
görbén látható, hogy a magánhangzó második felében az FO értéke 
kb 10 Hz-cel magasabb, mint az első felében.

4. ábra.
A bob hangsor [o] hangjának előállítása a bob triádos elemmel. Az [o] 

hang rezgésképe és alapfrekvencia görbéje

A 4. ábrán láthatjuk, hogy ez az [o] hang mind rezgésképében, mind 
amplitúdó menetében, mind pedig alapfrekvencia-szerkezetében meg
felel a természetes beszédbeli szerkezeteknek.

3. A hangfelvétel elkészítése
A hangfelvétel a legérzékenyebb pontja az adatbázis-készítés sok

elemű műveletsorának. Gondoskodni kell arról, hogy a bemondó a 
hangerejét és hangmagasságát az egész felolvasás alatt lehetőleg azo
nos szinten tartsa. A fáradás ugyanis hangerő-csökkentésben és hang
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magasság-növekedésben jelentkezik. A hangfelvételt célszerű maxi
mum egy napra tervezni, ugyanis az ember hangja, hangszínezete 
naponta is változik.

4. A diádos és triádos hangadatbázis elemeinek elkészítése
A hangadatbázis elemeinek elkészítése azt a műveletsort foglalja 

magában, amelynek eredményeképpen előáll a hangsorépítéshez fel
használható hullámformák csoportja. Az elkészítés speciális szoftve
reket igényel. Ez azt jelenti, hogy ilyen adatbázisok elkészítéséhez 
nem használhatók a hangkártyákhoz kapható hangeditáló szoftverek.

Ahhoz, hogy egy-egy hangadatbázis elem elkészüljön a következő 
műveleteket kell elvégezni speciális számítógépes programmal:
-  a hanghatárokat be kell jelölni az eredetileg rögzített hangmintán,
-  a zöngés hangokat el kell látni periódus jelzésekkel (markerek),
-  a zöngétlen hangokba is markereket kell tenni, mégpedig a zöngés 
hangokból következő időszakaszonként,
-  az egyes markereket el kell látni zöngés (V), illetve zöngétlen (U) 
jelöléssel,
-  ki kell vágni az adatbázis elemet az eredetileg felvett hangmintából 
adott szabály alapján és el kell helyezni az adatbázisban.
A fenti műveletek nem végezhetők el emberi beavatkozás nélkül, mi
vel a beszédjel egyrészről nem szabályos rezgésképek sorozatából áll, 
másrészről a beszédhangok határainak kijelölését sem lehet egyértel
műen algoritmizálni. A markereket és a hanghatárokat pontosan kell 
elhelyezni, mivel a későbbi prozódiai feldolgozás (hangidőtartamok 
változtatása, a dallammenetek ráültetése a hangsorra, az amplitúdó
viszonyok megváltoztatása) ezeket az adatokat használja.

A hanghatárok bejelölése
Az adatbázis elkészítéséhez meghatározott szerkezetű hangsorokat 

olvastattunk fel a bemondóval. Ezt felhasználjuk a hanghatárok auto
matikus bejelölésénél. Készíthető olyan célszoftver, amelyik akár 
diádos, akár triádos elemekhez felvett hangsorokban az energia viszo
nyok alakulása alapján meghatározza a hanghatárok többségét, és el is
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helyezi azokat a hangsorban. Vannak azonban olyan hangkapcsolatok, 
amelyekben az energia viszonyok nem változnak jellegzetesen a 
hanghatárokon. Ide sorolható a legtöbb CC kapcsolat, valamint a VV 
elemek, és a [j] hanggal képzett CV, VC kapcsolatok. Ezeknél a 
hangkapcsolatoknál kézi módszerrel audiovizuális célszoftver fel- 
használásával kell a hanghatárokat bejelölni.

A periódusjelzések elhelyezése a hangsorban
A periódusjelzés célja az, hogy megjelöljük mindegyik zöngés 

hangperiódus kezdetét. Ez az alapja a későbbi hangnyújtásnak, hang
rövidítésnek, valamint az alapfrekvencia változtatásának. Periódusjel
zéseket elméletileg csak a zöngés hangokban lehet meghatározni, 
azonban a további feldolgozás egyszerűsítése céljából a zöngétlen 
hangokban is -  noha ezekben nincsenek periódusok -  célszerű ugyan
olyan osztással markereket elhelyezni, mint amilyen osztással a zön
gés hangokban tettük. (Ez például azért is fontos, mert a későb
biekben a hangidőtartam módosításokat a markerek felhasználásával 
végezzük el.) A periódusjelzések elhelyezése után tehát az egész 
hangsorban közel egyenletes osztással markerek találhatók. Célszerű 
a hanghatár jelzést és a periódusjelzéseket összehangolni, ami annyit 
jelent, hogy a hanghatárt mindig periódus jelzésre tesszük. Ebből kö
vetkezik, hogy minden beszédhang belseje egész számú kvázi egy
forma távolságú markerrel lesz felcímkézve.

A zöngés-zöngétlen állapot jelzése
A hanghatárokkal és markerekkel felcímkézett hangsort el kell lát

ni zöngés-zöngétlen állapotjelzővel is. Ez azért fontos, mert az alap- 
frekvencia módosításokat zöngétlen hangokon nem kell végrehajtani. 
A fenti állapotjelzők meghatározása szintén jelfeldolgozó célszoft
verrel automatizálható nagy részben. Az ilyen szoftverek számára a 
döntési nehézséget a kis energiájú hangrészek (például zöngés zár
hang zárszakasza) és a kevert gerjesztésű hangok jelentik. Ebből az 
következik, hogy a feltehetően hibás döntésű elemekben kézzel kell a 
megfelelő állapotjelzőket beállítani.
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Az elemek kivágása és elhelyezése az adatbázisban
Az elemek kivágása nagy részben szintén automatizálható, mivel 

azt jól meghatározható szabályok szerint kell elvégezni. Diádos rend
szerű elemekhez általános szabály lehet az, hogy a magánhangzókat a 
közepük táján kell elvágni, mindig periódusjelnél, ami biztosítja azt, 
hogy a hang időfiiggvényének menete nem fog megtörni a későbbi 
hangsorépítés során. Ez azt jeleni, hogy például egy zöngés hang
elemben a vágási ponton az időfuggvény a nulla vonalat alulról köze
líti, majd a hozzá kapcsolt másik zöngés elemben az időfuggvény a 
nulla vonalról felfelé indul, tehát folyamatos lesz az átmenet az elem
határon. A zárhangokat, és a zárrés hangokat a zárfelpattanás előtti 
jelzésnél kell elvágni, tehát nem a hang közepén. Ez azért jó, mert így 
ezen hangoknál a hang nyújtása, rövidítése egyszerűbb.

Diádos beszédépítéshez háromféle diádot kell létrehozni: hangsor 
kezdőt, hangsor belsejit és hangsor zárót. A hangsorkezdő elemek a 
#C, #V, a hangsorzárók a C#, V#. A hangsorbelseji elemek a CV, VC, 
CC, VV. Ennek megfelelően a következő szabályok alapján kell ki
vágni a diádos adatbázis-elemeket az eredetileg felvett beszédelemek
ből.

1. Szabály: a vágási pont a hang közepén van (5. ábra)
-  a #V, #C, C# és V# elemekben ahol a C réshang és az [m, n, 1] hang
-  a CV, VC elemekben ahol a C réshang és az [m, n, I] hang,
-  a VV elemekben
-  a CC elemekben ahol a C réshang és az [ni, n, I] hang.
Az [r] hang egyéni elbírálást kíván, mindig az adott bemondó hang
képzésétől függ, hogy mely ponton kell vágni.
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5. ábra.
A sá diád kivágása a sáka hangsorból (a sötéten kijelölt rész)

6. ábra
A ba diád kivágása a baka hangsorból (a sötéten kijelölt rész)

2. Szabály: a vágás a zárfelpattanás előtti ponton van (6. ábra)
-  a #C, C# elemekben, ahol C zárhang, illetve zár-rés hang,
-  a CV, VC elemekben ahol a C zárhang, illetve zár-rés hang,
-  a CC elemekben ahol a C zárhang, illetve zár-rés hang
A triádos szerkezetű elemek készítéséhez más szabályok szerint kell
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eljárni. Triádos elemekként kezeljük a hangsorkezdő #VC, a hangsor- 
belseji CVC és a hangsorzáró CV# hangkapcsolatokat.

Itt általános szabály lehet az, hogy a magánhangzókban nincs vá
gási pont, csak a mássalhangzókban és ezekre ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint amilyeneket a diádos elemek mássalhangzóira 
megadtunk (7. ábra).

7. ábra
A bás triád kivágása az abása hangsorból (a sötéten kijelölt rész)

A 7. ábrából látható, hogy a [b] hangban a vágási pont a zárfelpatta- 
nás előtt van, az [ $] hangban pedig a hang közepén.

5. Akusztikai összecsiszolás
A fenti szabályok alapján elkészített adatbázis elemeket még nem 

lehet felhasználni közvetlenül beszédépítéshez, mivel azok nincsenek 
egymáshoz illesztve sem amplitúdóban, sem hangidőtartamban. Ez az 
állapot abból adódik, hogy az elemeket emberi bemondásból szár
maztatjuk és a bemondó hangereje, beszédtempója általában változik 
a hosszú elemlista felolvasása során, még akkor is, ha professzionális 
bemondót alkalmazunk. így, ha összekapcsolnánk ezeket a „nyers” 
elemeket a beszédépítés során, akkor torz és lötyögős hangzást kap
nánk, olyant, mint amilyent a 3. ábrán mutattunk be. Az akusztikai
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csiszolás lényege, hogy az egyes adatbázis elemeket összekapcsoljuk 
más elemekkel (a legideálisabb, ha mindegyiket mindegyikkel), és az 
amplitúdókat egymáshoz igazítjuk, továbbá a hangidőtartamokat is 
beállítjuk egy ún. specifikus időtartamra. Erre azért van szükség, mert 
a beszédben a hangok egymáshoz való viszonyának helyes aránya a 
mérvadó. Ha ezek az arányok jók, akkor folyamatosnak és simának, 
egyszóval természetesnek halljuk a beszédet, ha viszont nem helye
sek, akkor zötyögősnek, szaggatottnak, lüktetőnek. Jelenleg ez a leg
munkaigényesebb fázisa az adatbázis készítésnek, mivel ezt nemigen 
lehet automatizálni. Nem is beszélve arról., hogy számos elemben 
kell periódusokat is javítani, mert például a bemondó hangja éppen 
kissé reszelőssé vált, túl levegős lett stb. Egyszóval az adatbázis csi
szolása során meghallgatjuk az összes elemet (környezetbe ágyazva) 
és így döntjük el, hogy mely pontokon kell javítani és mit. Gyakorlati 
tapasztalat az, hogy 15-20 oldal szöveg szintetizálásával a leggya
koribb hangkapcsolatok hangzását meg lehet vizsgálni és el lehet 
végezni a csiszolást. Statisztikai gyűjtéssel ezeket dokumentálni lehet, 
és utána a fennmaradó, ritkábban előforduló elemeket külön kell vizs
gálni és összecsiszolni.
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