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JELFELDOLGOZÁSI ÉS FONETIKAI ALGORITMUSOK 
KOMBINÁCIÓJA

A GÉPI HANGHATÁRJELÖLÉS JAVÍTÁSÁRA 

Olaszy Gábor -  Bartalis Mátyás

Bevezetés
A beszédkutatás eszköztára egyre gazdagodik a számítógépes támogatás te

kintetében. Számos, ma már ingyen is hozzáférhető szoftver segíti a kutatókat, 
hogy minél több adatot kapjanak a beszédjel vizsgálatából. Mindezek mellett 
vannak olyan kérdéskörök, amelyeknél a számítástechnikai segítséget ki kell 
egészíteni más természetű vizsgálati eszközökkel is, hogy megfelelő ered
ményt kapjunk. Ilyen terület a koartikuláció során létrejövő hangátmenet jel
lemzése, azaz két hang kapcsolódási pontjának meghatározása az időtenge
lyen. A koartikuláció folyamatossága miatt a hanghatárokat nem lehet ponto
san megállapítani, azok bizonyos időintervallumhoz kötődnek (Gósy 2004). 
Az utóbbi évtizedekben kialakult a hanghatárok kijelölésének manuális mód
szere, amikor ajelölő személy meghallgatással, valamint a vizualizált akuszti
kai paraméterek alapján dönti el a hanghatár helyét. Az így jelölt hanghatáro
kat tekintjük optimális jelölésnek. Ilyen beszédadatbázis hozzáférhető a 
http://fonetika.nytud.hu/cccc honlapon (Abari-Olaszy 2006; Olaszy 2007). 
A digitális beszédfeldolgozás fejlődése, valamint az a követelmény, hogy egy
re nagyobb beszédadatbázisokat kell készíteni bizonyos kutatásokhoz, azt 
eredményezte, hogy gépi módszereket is elkezdtek kidolgozni a hanghatárok 
szoftveres megjelölésére. Az ilyen munkát a gépi beszédfelismerésnél már jól 
bevált matematikai modellek támogatják. Lényegük, hogy statisztikai alapon 
működnek, a beszédjel spektrális összetevőinek változását figyelik, és ennek 
alapján jelölik be a hanghatárt a hullámformában. Az ilyen programok pontat
lanabbak, mint a kézi feldolgozás, viszont nagyméretű beszédadatbázisokban 
gyorsan elvégzik a jelöléseket. A jelen kutatással az a célunk, hogy olyan jelö
lési rendszert dolgozzunk ki, amelyik megtartja a kézi jelölés pontosságát, 
ugyanakkor nagyrészben automatizálható is. Ezt olyan hibrid eljárással való
sítjuk meg, amelyben a gépi jelölés különböző formáit kombináljuk, az emberi 
közreműködést minimalizáljuk, ezért a hanghatárok megállapítása költségha- 
tékonyan végezhető el, akár nagyméretű beszédadatbázisokban is. Ilyen rend
szer megvalósítására ez az első kísérlet Magyarországon. A kidolgozott mód
szenei egyrészről ténylegesen meg lehet mérni, hogy a gépi beszédfelismerési 
algoritmussal készített, automatikus címkézés hatásfoka milyen, másrészről 
gyakorlatilag hibátlanná és hitelessé lehet tenni az adatbázis címkézését.

http://fonetika.nytud.hu/cccc
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A vizsgálati anyag és módszer
A kísérletekhez egy korábban rögzített, női (N) bemondó által felolvasott 

beszédadatbázist használtunk (Fék et al. 2006), valamint a témához előkészí
tett korábbi munkát (Olaszy 2007a). Az N adatbázis 5821 mondatból 
(488 093 hang) áll, tematikus tartalmú, időjárás-jelentések szövegeit tartal
mazza. Az adatbázisból 197 mondatot emeltünk ki (21 388 hang), és kézi mód
szenei bejelöltük a hangokat és a hanghatárokat, valamint a szüneteket. Ezt te
kintettük referencia-adatbázisnak (NR), a jelöléseket pedig etalonoknak.

Ennek a referencia-adatbázisnak a hullámformáján végeztük a kutatást, fut
tattuk a kísérleti algoritmusokat, próbáltuk ki a technológiai lépéseket. A fut
tatási eredményeket összehasonlítottuk a kézi címkézés eredményeivel, és 
megállapítottuk a két címkézés közötti eltéréseket. A fejlesztési munka során 
többször végeztük el a kísérleti algoritmusok futtatását, és többször javítottuk 
a fonetikai szabályokat. Akkor tekintettük elfogadhatónak a kidolgozott cím
kézési eljárást, amikor az NR adatbázisban az összehasonlítások során nem 
voltak 20 ms-nál nagyobb hanghatárjelölési eltérések a gépi és kézi jelölések 
között, valamint az összes hangdefiníció helyes hangot takart. Ekkor tértünk 
át az N adatbázis teljes anyagának a feldolgozására. E munka során alakult ki 
az ismertetett eljárás végleges formája. Az algoritmusok által bejelölt hangha
tárok vizuális ellenőrzésére a Praat 4.0 fonetikai elemzőt használtuk. Ugyan
ezzel végeztük el a vizsgált beszédhullámok zöngés-zöngétlen címkézését is.

A fejlesztés során a beszédfelismerőt és a fonetikai algoritmusokat külön 
egységként kezeltük. A beszédfelismerő felismerési tulajdonságait nem vál
toztattuk, azt mint kész programot fogadtuk el. A fonetikai algoritmusokat 
alakítottuk úgy ki, hogy a felismerő esetleges hibázásait ki tudjuk velük 
küszöbölni.

Jelfeldolgozás a hanghatárok jelöléséhez
A jelen kutatásnál a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

(BME) Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén (TMIT) kifejlesztett sta
tisztikai alapú beszédfelismerési algoritmust használtuk. Az eljárás bemenő 
paramétere a szöveg, valamint az annak megfelelő hanghullám. A feldolgozási 
egység a mondat. A hanghullámon végzett jelfeldolgozás független a beszélő
től. Az algoritmus kiindulásként a szöveget hangszimbólumok sorozatává ala
kítja. Az eljárás kezeli a hasonulásokat, hangkieséseket, hangbetoldásokat. 
A kapott hangszimbólum-sorozatra támaszkodva végzi a program a hangfel
ismerést, figyelembe véve a vizsgált hang hangkörnyezetét is. A hangszimbó
lumok (lásd az ábrákon) megegyeznek az adott hangot reprezentáló betűvel, 
kivéve az ékezetes betűket, amelyeknél a hangszimbólum alapját a fő karak
ter és az ékezetnek megfelelő szám kombinációja adja. Példa: o = o, ol -  ó, 
o2 = ö, o3 = d . o =  a, al = á. Hangszintű építőelemnek tekintjük a sil jelö
lést is. Ez eredetileg a szünetet hivatott megjelölni, de -  mint az eredmények 
ellenőrzése során kiderült -  ez tulajdonképpen egy általánosabb jelölés, ame
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lyet minden olyan esetben is alkalmaz a beszédfelismerő, amikor bizonyta
lanság jelentkezik a döntésében (például glottalizáció esetén a glottalizált 
szakaszra sil jelölést tehet). A sikeres hangazonosításhoz a hangszimbólu
moknak és a hanghullámban szereplő hangoknak pontos szinkronban kell 
lenni. A gépi felismerés folyamán a hangszimbólum-sorozat alapján úgyne
vezett kényszerített illesztést alkalmazunk a hanghullámra. Ebből következik, 
hogy annyi hanghatárt helyez el a felismerő a hanghullámban, ahány hang
szimbólumot határoztunk meg a vizsgált mondatra (a felismerő által elhelye
zett sil jelölés nem számít beszédhangnak, tehát a .s/7-ek száma nem befolyá
solja a hanghatárok számát). A felismerési hálózat a szavak lineáris szekven
ciájából adódik, a felismerő egyszeri futtatásával előállnak mind a hanghatá
rok, mind a hangidentitások (párhuzamosítva a hanghullámmal). A jelölések 
pontosságáról nem ad semmilyen információt a beszédfelismerő. A feldolgo
zás teljesen automatikus. Lényeges tulajdonsága továbbá ennek a hangfelis
merési matematikai eljárásnak, hogy nem vizsgálja sem a zöngés/zöngétlen 
állapotot, sem a hangidőtartamot, csak spektrális jellemzők alapján dönt. 
A gépi címkézési algoritmust részletesen tárgyalja Mihajlik-Tatai (2001) és 
Mihaj lik-Tatai-Gordos (2006).

Mikor téveszthet a beszédfelismerő program? Ajó működés attól függ, hogy 
a felismerő betanítására használt sokbeszélős adatbázis címkézése mennyire 
pontos. Az ottani pontatlanságok felismerési hibákhoz vezetnek. A statisztikai 
elvből is következik, hogy néhány hanghatár pontatlan lehet. Meg kell említe
ni, hogy ez a beszédfelismerő telefonsávi beszéddel lett betanítva, a magas 
frekvenciakomponensekben gazdag hangok, mint a [s], [ts] határainak pontos 
felismerése elvileg is lehetetlen. A gépi felismerő tévesztései nagyban függ
nek attól is, hogy a beszélő személy hogyan beszél. Gyors és laza artikuláció 
esetén több címkézési hiba lesz, ellenkező esetben kevesebb. Hibaforrás lehet 
továbbá a koartikulációból adódó olyan hangelem, amelyik fonemikus szin
ten nem köthető beszédhanghoz, mint például a svá (Gósy 2004), a glottali
zált beszédszakasz (Bőhm 2006), illetve a koartikulációs néma fázis (Olaszy 
2007b). Az 1. ábrán példát láthatunk az utóbbira.

Hibát okozhat az is, amikor a hangképzési állapotok eltérnek az elméleti 
osztályozásoktól (pl. zöngétlen laterális mássalhangzó is kialakulhat, ilyen 
hangot nem definiál a magyar hangrendszer, noha a spektrális összetevőiben 
hasonló szerkezettel bír, mint az ugyanilyen zöngés hang). Végül címkézési 
hibát okozhat a szinkronitástól való eltérés is. Ilyenkor durva elcsúszások le
hetnek a hangjelölésben. A 2. ábrán bemutatott hiba oka, hogy a szövegben 
kimaradt a meteorológia szó első o betűje, igy a hangszimbólumok sorozatá
ban csak 11 hang képviselte a szót, a hanghullámban pedig 12, hiszen a be
szélő átsiklott a betűhibán és helyesen ejtette a szót.
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1. ábra
Hanghatárhiba a koartikulációs néma fázis hatására (szürke jelölés). A látható

hangsor: ismét cs...

2. ábra
Példa a szinkronitási hibából eredő gépi (fent) és a helyes kézi 

hanghatárjelölésre (lent).

Szinkronhiba esetén a szinkront helyre kell állítani, és a felismertetést új
ból el kell végezni. A gépi beszédfelismerő hibáinak feltárására mérést végez
tünk. Az NR adatbázis jelöléseit és a gépileg felismertetett ugyanazon 197 
mondatban elhelyezeti hanghatárjelöléseket hasonlítottuk össze. A hibákat két 
csoportba soroltuk: durva hibák (rossz hangjelölés), illetve hanghatár-elcsú- 
szási, kisebb hibák egy-egy hangon belül. Összesen 148 durva hibát talál
tunk. Példaként bemutatunk egy hangjelölési hibát, amely a rossz akusztikai 
felismerés eredménye a pergőhangra az ország szóban (3. ábra).
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3. ábra
Példa a gépi hangjelölés (fent) és a kézi (lent) összehasonlítására. 

A pergőhangot a gép rosszul jelölte a hanghullámban

A detektált hanghibákból sok a hanghullámban elhelyezett s/7-ekhez kötő
dik. A felismerő minden olyan ponton sil-t helyezett el, ahol bizonytalanná 
vált a döntési folyamata. Ilyenek lehetnek a koartikulációs néma fázisok ér
telmezései, a glottalizációs hangrészek, de volt olyan sil jelölés is, amikor 
egy zárhang néma fázisát jelölte szünetnek a program. Példát találtunk arra 
is, hogy a beszédfelismerő nem detektálta a beszélő szünettartását, mivel a 
szünet után egy zöngétlen zárhang következett szóindításként (4. ábra). Eb
ben az esetben a sil jelölés hiánya jelentette a hibát.

4. ábra
A gépi felismerő (fent) és a kézzel jelölt hanghatárok (lent). A napos szó után 

tartott bemondói szünetet a gép nem jelölte. A  sil hiánya jelenti a hibát
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Az összehasonlítás második fázisában azt mértük meg, hogy a gépi hang- 
határjelzések milyen mértékben térnek el a kézi jelöléstől. Az eddigi ábrákon 
is láthattuk, hogy a gépi és kézi jelölések ritkán esnek teljesen egybe. A hiba
határt 20 ms-ban húztuk meg, ennyi eltérést még nem számítottunk hibának. 
A mérés eredményét az 1. táblázatban láthatjuk.

1. táblázat: A gépi és kézi hanghatárjelölések közötti különbség mennyisége 
a 20-ms-os küszöb felett az NR adatbázisban

Eltérés (ms) 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-
D arab 1112 374 170 81 43 16 9 22

Összesen 1827 hanghatámál volt több az eltérés, mint a küszöbérték, ami azt 
jelenti, hogy a referencia-adatbázison futtatott gépi felismerési algoritmus 
mintegy 93%-os pontossággal működik kényszerített felismerésben. Az 1. táb
lázat részleteiből láthatjuk, hogy a kézi és gépi jelölésű hanghatárok közötti 
időkülönbség növekedésével egyre csökken a hibák száma. Ezt a tendenciát 
viszont a 90 ms-nál nagyobb eltérések száma nem követi. A 22 eset mind
egyike hangjelölési hibát takart, tehát itt nem hanghatár-elcsúszásról volt szó, 
hanem durvább hibáról.

Fonetikai algoritmusok a jelölések pontosítására
A fonetikai algoritmusok kialakítását a referencia-adatbázisban végzett mé

rések alapján kezdtük el. A fennmaradó 7%-nyi hibát kívánjuk javítani. A hiba
feltárást és -javítást két részre osztottuk. Az első lépésben (Fi) a gépi címké
zés esetleges durva, hangjelölési hibáit kell megtalálni, majd kijavítani. Ez az 
alapja a második javító fázisnak (F2), amelyben -  a már hangilag korrekt 
hangsoron -  a kisebb mértékű hanghatár-elcsúszásokat keressük meg, majd 
javítjuk ki. Számítottunk arra, hogy mindkét technológiai lépés végén marad
nak olyan hibák, amelyeket csak kézzel lehet kijavítani.

Kézi javításra akkor kerül sor, amikor a feltárt hiba egyedi (nem érdemes 
algoritmust készíteni a javítására), illetve akkor, ha géppel nem lehet eldönte
ni, hogy mi a helyes megoldás. A szinkronitási pontatlanságok esetén is ma
nuálisan kell a hibát kijavítani.

Az elemzéshez a fonetikai algoritmusok a következő paramétereket hasz
nálják: gerjesztési mód, hangintenzitás, a beszédhangokra vonatkozó szerke
zeti formák, specifikus hangidőtartamok a hangkörnyezet függvényében 
(Olaszy 2006). Ezeket a paramétereket összevetik a vizsgált hangra vonatko
zó értékekkel. A hangidőtartamok segítségével történő ellenőrzések főleg a 
tisztán zöngés szakaszok belsejében lévő hangoknál adnak bizonyos támpon
tot. Az 5. ábrán egy ilyen hibát mutatunk be. A program hibásan jelölte a hő
mérséklet szóban a második hang végét, a hosszú magánhangzó feltűnően rö
vid, a nazális hang pedig feltűnően hosszú.
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5. ábra
A beszédfelismerő hangjelölési hibája a hőmérséklet szó második hangjában

Hangellenőrzési fázis
Az első lépés tehát a beszédfelismerő által jelölt hangok azonosítása, ugyan

is nem biztos, hogy a beszédfelismerő által a hanghullámba bejelölt hangok és 
a hozzájuk rendelt hangszimbólumok megfelelnek egymásnak (lásd az 1-5. 
ábrákon). A fonetikai hangellenőrző (Fi) algoritmus feladata, hogy a beszéd- 
felismerő által adott eredményeket ellenőrizze, megadja a hangsornak azon 
pontjait, ahol hangjelölési durva hibát vél felfedezni. Az ellenőrző program a 
hanghullám összes beszédhangját akusztikailag összehasonlítja (két hanghatár 
közötti részt) a hozzá rendelt hangszimbólummal. Az összehasonlítást a han
gokra összeállított fonetikai kategorizálás alapján (2. táblázat) teszi meg. A ka
tegorizálásnál az oszlopok azokat a hangokat reprezentálják, amelyek a meg
jelölt hangtulajdonságok szerint egyformák, illetve közel esnek egymáshoz. 
Egyszerű szerkezetű hangoknak tekintjük azokat, amelyek folymatosan is 
ejthetők, a kezdetük és végük között nincs lényegi hangzási változás.

A táblázatban megjelölt hangtulajdonságok, valamint az időtartamok gépi 
eszközökkel jól mérhetők a beszédhullámon. Az algoritmus működése a kö
vetkező: megkapja a vizsgálandó hang szövegből származtatott szimbólumát, 
és ezzel egyidőben a táblázati tulajdonságok és az időtartamadatok alapján 
mérést végez a hullámforma hangot reprezentáló részén. Ha a táblázati beso
rolás és a talált, mért tulajdonságok legalább 75%-ban megegyeznek, akkor 
jónak ítéli meg a hangjelölést. Ellenkező esetben hibát jelez.

Vegyük sorra az 1., 3., 4., 5. ábrákon bemutatott hanghibák megtalálásának 
folyamatát. Az 1. ábrán a [m] hangot a beszédfelismerő olyan szakaszra jelöl
te be, amelynek intenzitása kicsi, és gerjesztése sem zöngés. Ez hibás jelölés. 
A specifikus időtartamon alapuló hibatalálatra mutat példát a 3. ábra [r] hang
ja. Ebben a mássalhangzó-kapcsolatban a pergőhangra jellemző maximális 
időtartam 40 ms, a réshangra pedig 122 ms körüli. A kettő közötti arány tehát
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mintegy háromszoros. A beszédfelismerő által megadott jelölés ettől lényege
sen eltér, ezért a vizsgáló algoritmus ezen a ponton hibát jelez. A 4. ábrán 
szintén a specifikus időtartamokkal való összehasonlítás vezet el oda, hogy 
ez a [k] hang helytelen jelölésű. Ilyen hanghelyzetben ez a zöngétlen zárhang 
80-90 ms körüli értékű lehet (a hangsorból tudjuk, hogy nem [k:]-ról van 
szó). A gépi jelölési pontok közötti rész viszont 210 ms-nyi. Ez azt jelenti, 
hogy a beszélő valószínűleg egy rövid szünetet tartott a zárhang előtt (ezt a 
kézi jelölés igazolta is). Az 5. ábra hibás jelölését is a specifikus hangidőtar
tamokkal való összevetés alapján találtuk meg. A folyamatosan zöngés sza
kasz belsejében elcsúszott egy hanghatárjelölés, és ezzel felborultak a hang- 
időtartam-arányok.

2. táblázat: A magyar beszéd elemeinek osztályozása. A hangokat a 
betűjelükkel jelöltük.

(V = magánhangzó, h*= zöngés h hang, sil = szünet, illetve értelmezhetetlen
hangelem)

Kategória 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A hang
és tulajdonságai

V
és
j

b
J
8

gy

ny P
1
k
ty

m
n
V
/

h*

h
f

Z
zs

SZ
S

C
cs

r sil

Zöngés X X X X X
Zöngétlen X X X X X
Vegyes gerj. X
Intenzív X
közepes X X X X X X
Gyenge X X X X
Egyszerű szerk. X X X X X
Összetett szerk. X X X X X

A hangellenőrző szoftver hibalistát generál, amelyben megadja a hiba hang
sorbeli helyét, hangkörnyezetét és fajtáját. A listában sokféle hiba szerepelhet, 
számuk általában nagy. Az F| technológiai folyamathoz tartozik, hogy a listát 
manuálisan kell ellenőrizni. A hibákat kategóriákba soroltuk, majd a javító al
goritmusokat ezek alapján alakítottuk ki. Tipikus hibának tekintettük, ha 
ugyanaz a hiba legalább 12-szer megjelent a listában. A továbbiakban manuá
lis, vizuális és auditív vizsgálatot végeztünk a többször előforduló egyforma 
hibákra (5-7 ugyanolyan hibát vizsgáltunk) annak megállapítására, hogy algo
ritmizálható-e a hiba kijavítása. Ha egységes képet mutattak a vizsgált esetek, 
akkor egy-egy egyszerű algoritmust dolgoztunk ki a hiba javításához. Ezt le
futtatva a beszédadatbázison az adott hibák megszűntek, és az összesített hi
baszám csökkent.
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A kísérletek során néhány esetben a jó hangjelölést rossznak ítélte az 1. táb
lázat alapján elkészített fonetikai program. Például az intervokális helyzetű 
zöngés zárhangokat (fejében) néhány helyen hibás jelölésűnek vélte, azokban 
a hangkapcsolatokban, ahol a zöngés zárhangban nem lehetett periodikus ele
meket detektálni (az elméleti fonetikai besorolás és az ejtett változat egy pa
raméterben különbözött, mert így ejtette a beszélő). Ez valójában nem hiba. Az 
ilyen hibás döntések elkerülésére részletesebb vizsgálatot írtunk elő az algorit
mus eme szakaszára. A szabálykiegészítés a következő: VCV hangkömyezeti 
esetekben a beszédfelismerő által bejelölt zöngés zárhangot minden esetben 
zöngésnek kell tekinteni, függetlenül a hanghullámban mérhető állapotoktól.

A kísérletek azt mutatták, hogy nem lehet olyan, általános hibajavító prog
ramot készíteni, amellyel minden hangjelölési hibát korrigálni lehet. Egyedi
leg vizsgáltunk meg minden hibacsoportot, és annak javítására célzott algo
ritmust készítettünk. Ezzel a módszerrel azt is biztosítani tudtuk, hogy az 
ilyen javítások során a javító program nem rontotta el az adatbázis más része
it, az eredmény ellenőrzését jobban kézben lehetett tartani.

Összesen 18 fajta fonetikai javító szubrutint dolgoztunk ki a hangjelölési hi
bák csökkentésére. Egy példát mutatunk be ezek közül. A hiba leírása: a be
szédfelismerő az [ami] hangkapcsolat nazális hangját teljes egészében az őt 
követő zöngétlen réshangba jelölte, ami hibának minősül (6. ábra felső része).

6. ábra
Példa a nazális hang rossz címkézésére a [tsvomf] hangsorrészben (fent). 

Az automatikus javítás utáni állapotot a lenti részen láthatjuk

A javító fonetikai algoritmus a következő: a [m] jobb oldali határát a [f] 
kezdetére (zöngés-zöngétlen váltási pont) kell balra elcsúsztatni, a bal oldali
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határt pedig az [am] hangkapcsolat belsejébe kell balra elcsúsztatni a követ
kezők szerint:

-Amennyiben az [o]-t [v] előzi meg, akkor a [vám] teljes zöngés szakaszt 
az időtengely mentén 20-60-20%-ban kell felosztani (6. ábra lent) és ezek 
szerint kell a bal oldali hanghatárokat megjelölni.

-  Ha az [a]-t zöngétlen hang előzi meg, akkor az [am] teljes zöngés sza
kaszt az időtengely mentén 50-50%-ban kell felosztani.

A 18 fonetikai algoritmus lefuttatása után megmaradt hangjelölési hibákat 
kézzel kell kijavítani. Itt fejeződik be az F) javítási folyamat. Az eddigi hiba
feltárással és -javításokkal elértük azt az állapotot, hogy a feldolgozott be
szédadatbázisban minden jelölt hang akusztikai tartalma megfelel a vele pár
huzamosan jelölt hangszimbólumnak. Innen léphetünk tovább a kisebb mér
tékű hanghatár-elcsúszások feltárására és javítására.

A hanghatár-elcsúszások korrekciója
A fonetikai algoritmusok második csoportjának (F2) feladata a kismértékű 

hanghatár-elcsúszások megkeresése és javítása (ezen a ponton már csak be
szédhangnál kisebb elcsúszások lehetnek). Itt is ugyanazon módszert alkal
maztuk, mint amelyet a hangjelölési hibáknál (lista, tipizálás, szubrutin készí
tés). A kialakított hibakereső algoritmusok és a javítók itt is külön program
csoportot alkotnak.

7. ábra
Példa a hanghatár-elcsúszásra (felső jelölt hangsor) és annak fonetikai 

algoritmussal való javítására (alsó jelölt hangsor)

Milyen hanghatár-elcsúszásokat találhatnak meg ezek az algoritmusok? 
Egyrészről olyanokat, amelyek a zöngés-zöngétlen átmenetek határán jelent
keznek olyan formában, hogy a tényleges átmeneti ponttól (ami 10-15 ms-os 
sávban helyezhető el) távolabb van megjelölve a hanghatár. Másrészről olyan
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hanghatár-elcsúszások is felfedezhetők (a specifikus hangidőtartamoktól való 
durva eltérés esetén), amelyek egy hosszabb zöngés szakasz belsejében van
nak. Lássunk egy példát az első esetre. A 7. ábrán a forintos lebeszélhetöség 
szövegrész szóhatárán az [f] hang kezdetét az [o] hang belsejébe jelölte a be
szédfelismerő (zöngés része is van a zöngétlen réshangnak). A javító algorit
mus az ilyen esetekre a következő: A zöngétlen hang bal oldali hanghatárát 
eltoljuk az utolsó zöngeperiódusra jobbra. A zöngétlen hang jobb oldali 
hanghatárát pedig az őt követő zöngés hang első zöngés periódusának kezde
tére állítjuk be.

Eredmények
A fenti kutatás első és legfontosabb eredménye, hogy az ismertetett algo

ritmusok felhasználásával kialakítottuk azt a technológiai munkafázis-soroza
tot, amellyel megállapíthatók és korrektül bejelölhetők a hanghatárok egy be
szédadatbázisban. A rendszer blokksémáját a 8. ábrán mutatjuk be. Az egyes 
blokkoknál jelöltük a feldolgozás módját (gépi, kézi), valamint az elvégzendő 
feladatot. A feldolgozási sorrend szigorú. A végeredmény olyan beszédadat
bázis, amelyben a hanghatárok 99,9%-a pontosan van bejelölve.

8. ábra
Beszédadatbázis címkézésére szolgáló technológiai műveletsor

Az első két lépés fontos előkészítő fázisa a feldolgozásnak. El kell érni, 
hogy a szöveg azt a betűsorozatot tartalmazza, amelyet a beszélő ténylegesen 
kiejtett (számokat, betűszavakat stb. fel kell oldani). Látható, hogy a 2. lépés
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ben az egyeztetést kézi módszerrel kell elvégezni, ez a legmunkaigényesebb 
része a feldolgozásnak. Az ellenőrző személynek a szöveget kell hozzáidomí
tania a beszédjelhez (csak a szövegben végezhet javítást). Ha a szövegben 
szinkronitási hibák maradnak, akkor hibás hang- és hanghatárjelölések kerül
nek az adatbázisba, és a 4.1 elemzője ki fogja mutatni ezeket a hibákat. 
Ilyenkor a 3. lépést a hiba kijavítása után újból el kell végezni. El kell érni, 
hogy szinkronitási hiba ne legyen a beszédadatbázisban. A 3. lépés véglegesí
tése után előáll az a beszédadatbázis, amely a kiindulási változat lesz a to
vábbi hibakeresésekhez, javításokhoz.

A 4.1 hangelemzője hibalistát generál, amelyben megadja a hiba hangsor
beli helyét, hangkörnyezetét és fajtáját. Az ilyen listában sokféle hanghiba 
szerepel, számuk általában nagy. Minden adatbázis javításánál embernek kell 
végignézni a listát (4.2) és dönteni a kategorizálásról és a javítás formájáról 
(gépi, kézi). A javító algoritmusok futtatása (4.3) után ellenőrizni kell, hogy a 
javítás korrekt-e, és csak ott történt meg, ahol hiba volt (4.4). A 4.5 munkafá
zis után az adatbázis hangjelöléseit korrektnek fogadjuk el. Ezután végezzük 
a hanghatár-elcsúszások javítását (4.6 és 4.7).

Az N jelű adatbázison végzett mérések, javítások eredményei a követke
zők. A félmilliónyi hangból közel 700 hangjelölési hibát találtunk és javítot
tunk. Ebből 173-at kellett kézi módszerrel korrigálni. A hanghatár-elcsúszá
sok száma 18 674 volt, ezek javítása algoritmusokkal történt meg, nem volt 
szükség kézi javításra. Valószínűsítjük, hogy a módszert kismértékben hozzá 
kell igazítani minden beszélőhöz. Elegendő beszélővel végzett adaptálás után 
viszont kialakulhatnak a gépi jelölésre általánosan jellemző hibacsoportok, 
így egy javítóalgoritmus-tár hozható létre a magyar nyelvre. Ez a munka 
folytatásának iránya.

Összefoglalás
Az ismertetett új eljárás lehetőséget ad arra, hogy hanghatár-cimkézési 

szempontból szinte hibamentes beszédadatbázisokat készítsünk. Az eljárással 
számszerűen is minősíteni lehet a beszédfelismerővel végzett gépi címkézés 
hatásosságát, amire eddig nem volt lehetőség. Az eljárás fejlesztése során vi
lágossá vált, hogy a beszédjel korrekt címkézéséhez gépi és kézi erőforráso
kat is fel kell használni. Szükséges továbbá minden olyan információ, amely 
jellemzi a beszédjelet, tehát a pontosabb címkézéshez kombinálni kell a jel
feldolgozási és a fonetikai algoritmusokat. Az emberi tényező miatt a címké
zés nem végezhető el teljesen automatikusan. Az új eljárással mintegy kétna- 
pi munkával el lehet végezni egy új, több órányi hanganyagot tartalmazó be
szédadatbázis címkézését. Az ilyen feldolgozás nagypontosságú címkézést 
eredményez, ami a későbbi használat során fontos tényező lehet. A pontosan 
címkézett beszédadatbázisok sokféle célra felhasználhatók a kutatásban, a 
konkrét fejlesztésekben és az oktatásban is.
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