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Bevezetés
Az elmúlt húsz év során a beszédszintézis tudománya és technikája 

nagy fejlődésen ment keresztül. Ez főleg az automatikus szövegfelol
vasókra vonatkozik, hiszen ez az a szolgáltatás, amelyre egyre több 
gyakorlati alkalmazást fejlesztenének, ha lenne megfelelő beszédmi
nőséget adó beszédszintetizátor. A beszéd mesterséges előállítása bo
nyolult, hosszú időt, összetett szakképzettséget igénylő feladat. Jó be
szédszintetizátort csak speciális tudással rendelkező szakembergárda 
képes megalkotni, olyan, amelyikben beszédakusztikával, nyelvészet
tel, ezen belül fonetikával foglalkozó szakemberek, valamint a számí
tástechnikában jól képzett mérnökök vesznek részt. A fejlesztés másik 
fontos szempontja, a nyelvfüggőség. Magyar nyelvű igényes beszéd
szintetizátort csak saját, jelen esetben magyar szakemberekkel lehet 
fejleszteni. Magyarországon -  immár 20 éve -  az MTA Nyelv- 
tudományi Intézetének Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratóriuma 
foglalkozik beszédszintézis kutatással a BME Távközlési és Telemati
kai Tanszékével szoros kapcsolatban, ahol számos rendszert valósítot
tak már meg. Az elmúlt tíz év során voltak ugyan más próbálkozások 
is magyar beszédszintetizátorok fejlesztésére, de egyik sem járt igazi 
sikerrel (nagyon rossz minőségű, nehezen érthető beszédet tudtak csak 
előállítani). A jelen tanulmányban ismertetett beszédelőállító rendszer 
az első olyan hazai beszédszintetizátor, amelyik teljesíti azt a három 
alapkövetelményt, amellyel egy korszerű beszédszintetizátort 
jellemezni lehet.

Az első, hogy emberi hangszínezettel rendelkező hangot állítson 
elő, amely tiszta, érthető kiejtést hordoz, a szintetizátor beszéde dalla
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mos, és ritmikailag is változatos. Más szóval a beszéd első hallásra is 
megérthető, és a hosszabb szövegek hallgatása sem fárasztja a 
hallgatót.

A második tulajdonság, hogy illeszkedjen a korszerű, általános 
technikai háttérhez, ezen megszólaltatható legyen. A mai követelmény 
az, hogy csak szoftver eszközökkel állítsuk elő a beszédet és azt hang
kártyán lehessen megszólaltatni.

A harmadik fontos jellem ző, hogy jól kiépített háttér-támogatás 
(szoftver eszközrendszer) álljon rendelkezésre a fejlesztéshez, módo
sításokhoz.

A tanulmányban az első feltétel teljesítéséhez, vagyis a szép, érthe
tő beszéd előállításának megvalósításához szükséges fonetikai adatok 
és szabályok rendszerbe foglalt összességét tárgyaljuk. Nem tárgyal
juk a szöveg-beszédhang átalakításának részleteit (Olaszy et al. 1992), 
csak az akusztikai megvalósítást mutatjuk be.

A szintetizátor általános felépítése
A szintetizátor elkülönített blokkokból áll, amelyek között az adat

áramlást a keretrendszer biztosítja (Olaszy et al. 2000). így lehetett el
érni azt, hogy a különböző feldolgozási szintek helyes működését 
külön-külön is, csoportokban is és teljes egészében is ellenőrizni lehet 
a fejlesztés során. Fonetikai szempontból a szintetizátor három rész
ből áll, a szöveg-hang meghatározóból, a szegmentális, valamint a 
szupraszegmentális szintű feldolgozóból.

A szöveg-hang átalakító részben készítjük elő a dallam, a ritmus 
és az intenzitásszerkezet kialakításához szükséges főbb adatokat.

A szegmentális modul az elem összekapcsolóból és a hangelem
tárból áll. A hangelemtár elemeivel párhuzamosan több információt 
tárolunk. Ilyenek a specifikus időtartamok (jelen kötetben Olaszy 
2000), valamint azok az információk, amelyekre szükség van a precíz 
beszédépítéshez. Ezek különböző szintűek. A szövegből vezetjük le 
és tároljuk a hangokat, azok fő tulajdonságait, a szótagok elhelyezke
dését a szón belül, a szó szótagszámát, a szó elhelyezkedését a szö
vegben (első/utolsó, vessző előtti, frázishatáron van stb.), továbbá a 
prozódiai jeleket (frázis határok, dallam és hangsúly jelek, mondat
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jellem zők stb.). Frázisnak tekintjük az új dallamvonulattal megvaló
suló szövegrészt.

1. ábra
A szintetizátor előkészítő részegységei

Hangszinten tároljuk a hangok képzési tulajdonságait, valamint a 
hanghoz tartozó belső időstruktúrát periódus jelzők segítségével (zön
géseknél a periódusok számát és határait, zöngétleneknél 10 ms-os 
osztást férfi, 5ms-os osztást női hangnál), továbbá a hanghatárokat és 
az adatbázisban tárolt elemek határát. A fenti információk nagy része 
pontosan kinyerhető a kiindulási adatokból (szöveg és elembázis), egy 
részüket azonban nyelvészeti és fonetikai vizsgálatok eredményeiből 
kell származtatni. A prozódiát előrejelző jelek  meghatározásához csak 
a bemenő szöveg áll rendelkezésre. A szövegelemzés szintje határozza 
meg, hogy mennyire pontosan lehet a mondatdallamot, a hangsúlyo
zást, a beszédsebesség változását meghatározni. Ezen a téren az opti
mális megoldást a szöveg- és azon belül a mondatszintű szemantikai 
és szintaktikai elemzés jelentené, azonban ilyen komplex tudományos 
vizsgálatokat a magyar nyelvre algoritmizálható formában még nem 
folytattak. Az itt ismertetett rendszerben két kompromisszumos meg
oldást alkalmazunk a prozódia előrejelzésére. Mindkettő csak az adott 
mondat szintjére vonatkoztatva végez vizsgálatot, mondatok közötti 
összefüggéseket nem tudunk megadni. A beszéddallam vonatkozásá
ban az egyszerűbb megoldás statisztikai jellegű, melynek során jósol
ni próbáljuk a mondat teljes dallamát (az esetleges részdallamok 
összekapcsolását), valamint a szószintű hangsúlyozást. A megoldás
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lényege, hogy bizonyos szövegelemekhez (vessző, névelő, pozitív, 
illetve negatív fogalmat hordozó szó, szóegyüttes, frázishatárt magá
ban hordozó szó stb.) hozzárendeljük a megfelelő információt. Ezen 
kívül jósoljuk a beszédszüneteket a mondaton belül, valamint a be
szédsebesség változását is (például, gyorsabb a közlés elején, lassabb 
az utolsó szóban, ahogy Magdics (1966) is megállapította). A kom p
lexebb megoldás a mondat célirányos szintaktikai elemzésén alapszik 
(Koutny-Olaszy 2000), amely lényegesen jobb eredményt ad, azon
ban megvalósítása sokkal bonyolultabb, mint az előző változaté.

A fentiekben összefoglalt sokrétű előkészítő eljárás és tárolt infor
mációhalmaz ad módot arra, hogy a magasabb szinteken működő sza
bályokat a szintézis során elég részletesen lehessen kialakítani ahhoz, 
hogy a felépített beszéd jó  minőségű legyen.

Hangelemtár
A szintetizátor alaphangzását (szegmentális alap) a hangelemtár 

elemeinek formája és belső akusztikai minősége határozza meg. A 
hangelem tár elemeit kapcsoljuk egymás után, így hozzuk létre a 
folyamatos beszédet.

Formánsszintetizátoroknál az építőelemek formája paramétermező, 
a belső akusztikai minőségüket pedig a formánsszintetizátor paramé
tereinek a száma, valamint a paraméter-értékek helyes megválasztása 
(amely a szintetizátor tervezőjétől is erősen függ) határozza meg. 
Ezek a szintetizátorok szinte mindig egy speciális, robotos hangszíne
zettel rendelkeznek, nem tudják megvalósítani az emberi hangszíne
zetet. A fentieken kívül ennek az is oka, hogy a formánsszintetizáto
roknál a hang gerjesztésére szolgáló jel (zönge, illetve zörej) túl 
szabályos, nem valósítja meg az emberi hangképzéskor keletkező vál
tozatos és kváziperiodikus zönge jellemzőit, illetve a zörejek 
szerkezetét. Ennek a problémának a megoldására alkalmaznak a kor
szerű szintetizátorokban emberi hangból kivágott hullámforma-részle
teket a hangelembázis elemeire. A jelen szintetizátor is ilyenekből 
építkezik. Ezen elemek belső akusztikai minőségét alapvetően az em 
beri hangot felépítő részegységek alakítják ki, tehát a szintetizátor 
megszólalásakor mindenképpen érezni lehet, hogy a hang nem for-
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mánsszintetizátorból ered. Az így szintetizált beszéd végleges hangzá
sát azonban erősen befolyásolja, hogy milyen módon készítettük elő 
az elemek konkrét megvalósítását, mennyire felkészült (felkészített) 
bemondó olvasta fel az elkészítésre kialakított szöveget, milyen szö
veget alakítottunk ki a felolvasáshoz stb. A későbbi beszédépítés 
során ugyanis az elemek összekapcsolási pontjain a lehető legponto
sabban biztosítani kell az akusztikai paraméterek értékeinek időbeli 
folyamatosságát, tehát, hogy a formánsok értékeiben ne legyenek ug
rások, az alaphang közel ugyanolyan értékű legyen két összekapcsolt 
elemben, a jelamplitudó ne legyen kiugróan magas az egyik elemben, 
kiugróan alacsony pedig a másikban. Ilyen soktényezős követelmény- 
rendszer szerint készítettük el a hangelemtár elemeit (Olaszy 1999). A 
hangelemtár kialakítása a specifikus hangidőtartamok beállításával 
fejeződik be. A szegmentális szinten készített hangsorban (az elemek 
össze vannak kapcsolva) tehát a hangidőtartamok kiegyensúlyozottak 
lesznek, nem lesznek túl hosszú, illetve feltűnően rövid hangok, 
továbbá, az egyes magánhangzókra, valamint mássalhangzókra jel
lemző hangidőtartamok is megvalósulnak és a hangok közötti időtar
tam-arányok (például a magánhangzók és mássalhangzók között) is a 
nyelvi normának megfelelőek lesznek. A végleges hangidőtartamokat 
a szupraszegmentális részben alakítjuk ki.

A hangelemtár elemeinek intenzitásviszonyait is ki kell egyenlíte
ni, hiszen a bemondás során a bemondó hangereje -  még a leggondo
sabb kiejtés során is -  változik. Ez azt eredményezi, hogy ugyanazon 
hangok egyes elemekben intenzívebbek, más elemekben halkabbak 
lesznek. Az általunk kidolgozott hangintenzitást kiegyenlítő eljárás lé
nyege a következő. 1.Megmérjük, az adatbázis elemeiben minden 
hang átlagolt intenzitását. 2. A kapott eredményeket a hangzóssági 
sorrendnek és az arra jellemző dB skálának feleltetjük meg (Olaszy 
1989). Ebből meghatározzuk azokat a szorzókat, amiket alkalmazni 
kell, hogy a helyes hangzóssági sorrendet megvalósítsuk. 3. A hangok 
intenzitását (szorzással, illetve osztással) a hangzóssági sorrendnek 
megfelelő arányokra állítjuk be. 4. Az elemhatárokon az intenzitáskü
lönbségeket interpolációval kiegyenlítjük
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Az eljárás eredménye, hogy a szintetizált beszédben a hangzás 
egyenletesebb, simább lesz. A végleges hangintenzitásokat a szupra- 
szegmentális részben alakítjuk ki.

A prozódiai szerkezet kialakítása
A beszéd végleges akusztikai szerkezetének felépítése során kiala

kítjuk a ritmikát, vagyis a hangsor meghatározott pontjain néhány szá
zalékkal felgyorsítjuk, illetve lelassítjuk a beszédsebességet, a szeg
mentális szintű beszédre ráépítjük a dallamot, beállítjuk minden szóra 
a rá kijelölt hangsúlykategóriát, és végül a hangintenzitást is úgy mó
dosítjuk, hogy közelítsük a természetes beszédre jellemző intenzitás- 
viszonyokat. Mindezeket a szupraszegmentális modulban végezzük el 
(2. ábra).

A végleges hangidőtartamok beállítása
A szupraszegmentális szintre jellemző korrekt időszerkezet a jó  

hangzású beszéd elsődlegesen legfontosabb követelménye. Hiába va
lósítunk meg megfelelő intonációt és intenzitásszerkezetet, ha a hang
időtartamok helyenként túl hosszúak, helyenként pedig túl rövidek 
(“sántít” a beszéd). A természetes beszédben az időszerkezet kialakí
tása automatikusan, sokszintü szabályrendszer működésének eredmé
nyeképpen jön létre. A beszédépítéshez minél részletesebben fel kell 
tárni ezeket a szabályokat és belőlük olyan algoritmizálható szabály- 
rendszert kell kialakítani, amelyikkel jól lehet közelíteni a valós hely
zetet. Ezt a munkát segíti a szintézis lehetősége is azzal, hogy meg 
tudjuk hallgatni a végeredményt és el tudjuk dönteni, hogy az adott 
szabály kielégítő eredményt ad e, vagy esetleg módosítani kell rajta.

A hangidőtartamok végleges, szupraszegmentális szintű beállítása 
úgy történik, hogy egy szorzófaktort alakítunk ki, amellyel megszo
rozzuk a specifikus időtartamot. A szorzófaktor 0,5-2,5 közötti értéket 
vehet fel. A szorzófaktor kialakításához négy szintről használunk fel 
információt. Minden szintre külön szabályokat dolgoztunk ki.
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2. ábra
A szupraszegmentális modul feldolgozási egységei

Hangszinten a magánhangzók specifikus időtartamainak hosszúsági 
sorrendje adja a kiindulási alapot. A legrövidebb hang az [i], a leg
hosszabb az [0 ]. Az időtartammódosító szabályban figyelembe vesz- 
szük az adott magánhangzó elhelyzkedését az idötatamra számított 
hangsorrendben. Például, ha az [i]-t hosszabbítani kell egy adott sza
bály szerint (pl. a mondat végi szóban), akkor azt nagyobb mértékkel 
hosszítjuk, mint az [0]-t hasonló helyzetben.

Szószinten figyelembe vesszük, hogy a szó hány szótagos, majd 
ennek függvényében azt, hogy a hang a szón belül hol helyezkedik el, és 
hogy milyen a hangkörnyezete. Továbbá figyeljük azt is, hogy a szón 
belül előfordul-e ugyanaz a magánhangzó többször (például: elfe
lejtette). A szó szintű feldolgozás részét képezi a szóhatáron lévő han
gok figyelése is (mi volt az utolsó hang és mi a következő szó első 
hangja). Például a jobb bútor szövegrészben az összevont [b] hang 
időtartamát nem a [b:]-re jellemző időtartammal kell beállítani, hanem 
annál rövidebbel. Ha a szóbelseji [b:] időtartamát például 200%-os ér
tékkel jelöljük, akkor a fenti esetre 150%-os időtartamot kell beállítani. 
Ezt a rövidülést hangsorokon végzett mérési eredményeink, valamint a 
szintézisből kapott hangsorok meghallgatásos tesztjei alapján alakítot-
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tűk ki. Ha 200%-os értékkel valósítjuk meg ezt a [b] hangot, akkor az 
elhangzásban a dadogásra emlékeztető jelenséget hallunk, mert a [b] 
zöngeszakasza túl hosszú. A természetes beszéd során az ilyen és 
ehhez hasonló szabályok automatikusan működnek.

Szövegrész-szinten a szövegben kijelölt valós szünetek adják az 
információt az időtartam módosításhoz. A mondat belsejében tartott 
szünetek előtt kissé megnyújtjuk a hangidőtartamot, a szünetek utáni 
folytatáskor pedig rövidebbre állítjuk be, tehát gyorsítjuk a beszédet.

A mondat szintjén a mondat első és utolsó szavát külön kezeljük. 
Az előbbiben rövidítjük, az utóbbiban nyújtjuk az időtartamokat.

A végleges hangidőtartam-beállítás gyakorlatilag úgy történik, 
hogy a közlés minden hangjának specifikus időtartamát megszorozzuk 
a fenti négy szintre kidolgozott részletes szabályok alkalmazásából 
összegzett szorzófaktorral. A kapott végleges időszerkezet már rit- 
musos beszédet reprezentál.

Az alapfrekvencia-változások beállítása
Az alapfrekvencia változtatása adja a leglátványosabb színezést a 

beszédben, ez képviseli a beszéd hangszerelését (Szende 1995). Lé
nyegesnek tartjuk kiemelni, hogy az alapfrekvencia-változáson itt 
nemcsak a beszéddallamot értjük, hanem minden változást, amely a 
beszédképzés során valamilyen szabályszerűséghez kapcsolható. Itt 
modellezzük tehát a hang szintű változásokat is, a hangsúlykategóriák 
alapfrekvencia vonatkozású részeit és természetesen a mondat dalla
mot is. Az alapfrekvencia változtatása kihat az időstruktúrára is, mivel 
a hangperiódusokat rövidítjük, illetve hosszabbítjuk. A korábbi szin
ten beállított időtartamok megtartására idővetemítést kell alkalmazni.

Az alapfrekvencia változtatáshoz az információt hat szintre végzett 
elemzés eredményei alapján kialakított szabályokból gyűjtjük össze. 
Ezek a szintek a következők: hang, szótag, szó, mondatrész, mondat, 
szöveg (2. ábra). Ez azt jelenti, hogy vannak szabályok, amelyeket 
adott hangokra alkalmazunk, vannak olyanok, amelyek adott szótag
hoz (első, utolsó, utolsó előtti) kötöttek, egyeseket meghatározott sza
vakra (tartalom, hely szerint) alkalmazunk, majd következnek a maga
sabb szintű szabályok, amelyek szövegrészre, illetve a teljes mondatra
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vonatkoznak. A legmagasabb szintet képviselik a mondatok között 
működő törvényszerűségeket leíró szabályok. A komplex alap
frekvencia-struktúra felépítését a legmagasabb szintről kezdve, min
dig az alacsonyabb szintre visszalépve végezzük. Ez úgy zajlik, hogy 
a magasabb szint struktúrájára ráépítjük az alacsonyabb szintű válto
zásokat, majd a feldolgozás végén a hangok szintjén számítjuk ki a 
hangra vonatkozó végleges alapfrekvenciát. Ezt állítjuk be.

Szövegszinten az egymás után következő mondat(ok) típusa hatá
rozza meg az egyes mondatokra kidolgozott dallamgörbe kezdőpont
já t és végpontját (hány Hz-en kezdődik a mondat dallama és hányon 
fejeződik be, hogy dallamszerkezetileg jól illeszkedjen a megelőző, il
letve a következő mondathoz). Szabályokat dolgoztunk ki arra, hogy 
milyen összefüggések vannak a kijelentő, a kérdő, a felszólító és a 
felkiáltó mondatok dallamszerkezete között (Olaszy 2000).

A mondat szintjén az adott mondatra vonatkozó általános dallam
struktúrát valósítjuk meg. Ezt hosszabb, illetve összetett mondatok 
esetében a belső frázisokra alkalmazott egyedi dallamstruktúrák egy
más után való kapcsolásával hozunk létre. A mondatdallam felépítésé
re Varga (1994) elméleti struktúrái alapján emelkedő, enyhén emelke
dő, eső, enyhén eső és lebegő dallamelemeket alakítottunk ki konkrét 
adatokkal (1. táblázat), amelyeket szavak, vagy több szóból álló szö
vegrészek dallamának közelítésére használunk. A táblázat elemeiben 
az alapfrekvencia kezdő és végpontjait jelöltük %-ban a változás a két 
pont között lineáris. A konkrét Hz-érték kiszámítása a szintetizátorban 
beállított kiindulási alapfrekvencia-értékből történik.

1. táblázat: A mondatdallam kialakítására meghatározott lineáris dallamele-

Dallamelemek 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. eső 100-85 95-80 95-70 90-70 70-65 100-70
2. enyhén eső 100-95 95-90 95-85 85-75 80-75 75-70
3. szinttartó 100 95 90 85 80 75
4. enyhén emelkedő 95-100 90-95 85-90 80-85 80-95 80-100
5. emelkedő 90-100 85-100 75-90 70-80 70-100 75-100
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A dallamelemek meredeksége a megvalósulás során attól függ, 
hogy milyen hosszúságú beszédrészre vonatkoztatjuk a változást. 
Ebből belátható, hogy az 1. táblázat elemeivel végtelen számú külön
böző dallammenetet lehet összeállítani. Egy természetes ejtésből adó
dó dallamformát tehát törtvonalas közelítéssel írunk le. Az egyes ele
mekre a táblázat sor-oszlop számával lehet hivatkozni a szintézis so
rán. Látható, hogy az elemek változatos összekapcsolásával szinte 
bármilyen egyszerű dallamforma létrehozható. A dallamelemek kivá
lasztását, összekapcsolásuk szabályait a szövegben elhelyezett prozó
diai jelzők vezérlik. Az alábbiakban néhány példamondatot mutatunk 
be dallamforma előrejelzőkkel. A //jel az új dallamegység kezdetét je 
lenti rövid szünet tartással, a / jel ugyanezt szünet tartás nélkül. A szá
mok az 1. táblázat sor és oszlop számai által jelölt dallammenetet 
jelentik.

/21Holnap //21megirom /22a levelet /14a külföldi partnernek. (1) 
//11A tervezett tárgyalás után //21 levelet írok /11a külföldi
partnernek. (2)
//llMagyarországon /44novemberben //llesik az eső. (3)
//14 A külföldi partnernek is írok levelet. (4)
//21István bekapcsolta /41a [W]számítógépet,//31és 
/llelindította a programot. (5)

A szó szintje az intonáció kialakításának második fontos része. A 
rendszerben azt a szabályt írtuk elő, hogy az adott mondat minden 
szavára jelölni kell, hogy milyen lesz a szó belső dallamszerkezete, 
ami vonatkozhat az egész szóra, illetve vonatkozhat a szó valamely 
szótagjára, szótagjaira. Kijelentő mondatokban négyféle jelölést kap
hatnak a szavak: fókusz, hangsúlyos, neutrális (nincs rajta hangsúly) 
és negatív hangsúlyos. Jelölésük a szövegben az adott szó (szótag) 
előtt a következő: [ F : ] [ W : ] [ N : ] Ezek közül a teljes szó
ra csak a neutrális jelzés és a negatív hangsúly vonatkozik, a többit 
szótag szinten valósítjuk meg. Negatív hangsúly esetén az egész szó
ban valósítjuk meg a dallamszerkezetet, függetlenül a szó hosszától. 
Negatív hangsúlyt kaphatnak a névelők, határozók stb. Neutrális je l
zés esetén a szóban semmilyen dallamváltozást nem hajtunk végre, 
csak az alapdallam van jelen (az 1. táblázatból), amit magasabb szin
ten előírtunk.
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Szótagszinten valósítjuk meg a hangsúlyozás különböző szintjeit 
(fókusz, hangsúly), a kérdés-intonáció jellegzetes dallamcsúcsait, a 
kérés, a felszólítás, a parancs jellegzetes dallam meneteit. A szótag 
szintjére előírt dallamváltozásokat az esetek többségében két szó
tagban valósítjuk meg (dallamcsúcs: dallam emelkedés és csökkenés), 
ritkábban egyben (például kérdésekben: az alapfrekvencia felugrása és 
csökkenése ugyanabban a szótagban). Az (1) példamondat a szó szin
tű jelzésekkel ellátva a következőképpen alakul:
/21 [W :]Holnap //21 [W :]megírom /22[-:]a [W:]levelet /14[— : ]a 
[W :]külföldi [N :]partnernek.

A 3. ábrán bemutatjuk ennek a mondatnak a sematikus dallamszer
kezetét.

A dallammenet és a ráépített szó szintű alapfrekvencia változások 
az ( 1 ) mintamondatban

Az ábrán a függőleges vonalak a szóhatárokat jelképezik. Az FO ér
tékek 100Hz-es kezdeti alaphangra vonatkoztatva vannak ábrázolva. 
A vastag vonalak az 1. táblázat szerinti alapdallamokat (4 külön dal
lamegység egymás után kapcsolva), a vékony vonalak a szó, illetve 
szótag szintű alapfrekvencia-változásokat jelölik.

A hang szintű beállításokkal fejeződik be az alapfrekvencia
változás végleges formájának kialakítása. Itt a hang függvényében 
néhány Hz-es változtatásokat hajtunk végre. Ezek a változtatások tu
lajdonképpen a mikrointonáció megvalósítását jelentik (Olaszy 1989).
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Az intenzitás-szerkezet beállítása
Az intenzitás-szerkezet beállításához három szintről, a hang, a szó 

és a mondat szintjéről használunk fel információt.
A hangszintü beállításnál a magánhangzók hangzóssági tulajdon

ságainak és a hang helyzetének alapján végzünk hangerő növelést, 
illetve -csökkentést. A természetes beszéd során ezt a hang képzésé
nek pillanatában automatikusan elvégezzük, itt azonban rögzített 
elemtárral dolgozunk, amelyben a hangok adott hangintenzitással van
nak tárolva. A korrekciók eredménye, hogy az intenzitás szempontjá
ból is kiegyenlített hangzást kapunk, nem lesznek túl erős és túl halk 
hangok a hangsorban. A hang szintű feldolgozáshoz tartozik az is, 
hogy olyan esetekben, amikor a hangsúlyozást nem dallamcsúccsal 
kell megvalósítani, az adott magánhangzó intenzitását növeljük meg.

A szó szintjén a hangsúlyozott szavakban csökkenő intenzitás
struktúrát valósítunk meg. A mondat szintjén pedig kialakítjuk a mon
datra jellem ző hangintenzitás szerkezetet. Ez a mondat típusától füg
gően változik.

A szintetikus beszéd minőségének értékelése
A fentiekben leírt elembázissal és szabályrendszerrel létrehozott 

szintetikus beszéd minőségét egyszerű percepciós tesztekkel és társa
dalmi szintű véleménykéréssel ellenőriztük. A percepciós tesztekben 
240 egy- és kétszótagú szót, valamint 48 mondatot (3-6 szó m ondaton
ként) hallgattatunk meg 6 tesztalannyal (4 férfi és 2 nő, életkoruk 30- 
45 év közötti. Mindkét esetben az volt a feladatuk, hogy írják le amit 
hallottak. Az eredmények kiértékelésénél csak azt a szót tekintettük 
elfogadhatónak, amelyikben nem volt hanghiba. Ezzel a kritériummal 
83%-os eredményt kaptunk. Abban az esetben, amikor zárhang té
vesztését is elfogadtuk jó  azonosításnak (például Pál helyett tál-1 
értettek), akkor 93%-os szóazonosítási szintet kaptunk. Mondatok ese
tében a helyes azonosítás elérte a 98%-ot.

A társadalmi szintű értékelést a Westel Mobiltelefon Társaság 
végezte (a szintetizátor a Westel “Mailmondó” nevű elektroni- 
kuslevél-felolvaSó szolgáltatásában működik 1999 decembere óta
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(Németh et al. 2000)). A kérdőíves felmérés során az előfizetőknek 5 
fokozatú skálában kellett értékelni az elektronikus levélfelolvasó be
szédminőségét. Az mérés átlageredménye 4,5 volt.
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