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A SVÁVARIÁCIÓK AUTOMATIKUS FELISMERÉSE 
MAGYAR NYELVŰ SPONTÁN BESZÉDBEN

Beke András -  Szaszák György

B evezetés
A magánhangzó redukciójáról akkor beszélünk, amikor annak képzésekor 

az artikulációs konfiguráció a centrális irányba tolódik el, megváltoztatva ez
zel a magánhangzó minőségét. A magánhangzó redukálódását a magyar szak- 
irodalomban szokás neutralizálódott, semleges magánhangzónak és svának 
nevezni. A jelenség számos tényezővel mutat összefüggést: megváltozhatnak 
a szótag hangsúlyviszonyai, rövidülhet az időtartam, csökkenhet az intenzitás 
vagy az artikulációs erőfeszítés.

A felolvasásban a magánhangzók általában redukálódás nélkül valósulnak 
meg (természetesen a nyelvspecifikus sajátosságok figyelembevételével), hi
szen a beszéd tervezésére kisebb energiát kell fordítani, így a szöveg artiku
lációs megvalósítása pontosabb, mint a spontán beszédé. Bergem (1994) ki
mutatta, hogy a svá F2-értéke egyes hangkörnyezetekben majdnem egyenes 
irányban mozog a magánhangzó kezdetétől a végéig, amely minimális artiku
lációs mozgásra utal a magánhangzó képzésében. Másrészt, a svá bizonyos 
esetekben teljesen asszimilálódik a fonetikai hangkörnyezetéhez. A folyama
tos beszédben megfigyelhető egyfajta artikulációs gazdaságosság, amely töb
bek között a svá megjelenésében is tetten érhető. A magyar nyelvben a neut
rális magánhangzók képzésekor a vokális csatornára a semleges konfiguráció 
a jellemző, amelynek megfelelően az ajkak nem kerekítettek (Gósy 2006). 
A H&H elméletre (Lindblom 1990) is figyelemmel, az artikuláció során a be
szédben kettős cél húzódik meg: a beszélő egyrészt törekszik a minél érthe
tőbb kivitelezésre -  ami olykor a hiperartikulált beszéd létrejöttéhez vezet -, 
másrészt igyekszik minimalizálni az artikulációra fordított energiát, ami pe
dig a magánhangzók redukciójához vezethet (ez a célalulmúlás: target under
shoot; Lindblom 1990). A célalulmúlás akkor következhet be, ha a magán
hangzó olyan hangkörnyezetben realizálódik, amelynek célkonfigurációja tá
vol áll a szándékolt magánhangzó célkonfigurációjától, illetve akkor, ha a 
magánhangzó időtartama jelentősen csökken (Lindblom 1990, Gósy 2006, 
Koopmans 1994). A jelenség tetten érhető a formánsértékek mozgásában is 
(1 . ábra).

A hazai és a nemzetközi szakirodalom az első két formálist rendszerint 
elégséges akusztikai jegynek tartja a magánhangzó meghatározására, mivel 
az első formális értéke jól korrelál a nyelv függőleges mozgásával, a másodi
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ké pedig a nyelv vízszintes mozgásával (Gósy 2006, Patterson et al. 2003, 
Slifka 2005, Ivan Yuen et al. 2007).

1 . ábra
A svá magánhangzó formánsstruktúrájának sematikus képe 

(Flemming et al. 2006 nyomán)

A semleges magánhangzó realizációi akusztikailag nem azonosak. A nem
zetközi és a hazai kutatások szerint a redukált magánhangzó akusztikai reali
zációja függ a fonetikai kontextustól (Bunnel-Lilley 2008), a fonetikai pozí
ciótól (Flemming et al. 2007), a szótag helyzetétől a szóban (hangsúlyos
hangsúlytalan -  Lindblom 1963; Delattre 1969; Gay 1978) és a beszéd típu
sától (Masanobu 2006).

A magánhangzók különféle funkcióban redukálódhatnak: hezitáció hatásá
ra, koartikulációs következményként (r + svá) stb. A semleges magánhangzó 
a spontán beszédben gyakran egy másik magánhangzó helyett realizálódhat -  
ezt a jelenséget h elyettesítő  fu n k ción ak  nevezik. A franciában 7,8%-ban, az 
angolban 22,9%-ban, a németben 30%-ban, utóbbi nyelvben a svának fono
lógiai szerepe is van (Onishi 1981). A magyar nyelvben is előfordulhat a svá 
helyettesítő funkcióban (Gósy 2006, Gósy 2008, Beke 2008, Beke-Gráczi 
2009). A spontán beszédben a magánhangzók akár 50%-a is realizálódhat 
sváként. E magas előfordulás oka, hogy a spontán beszédre, a felolvasással 
ellentétben, a laza artikuláció a jellemző, ezért a magánhangzó minősége el
tolódik a semleges artikulációs konfiguráció felé (2 . ábra).

Az felolvasott beszédre és a hasonló beszédtípusokra (például újságfelol
vasás, hírbemondás, időjárás-jelentés) már léteznek olyan felismerő rendsze
rek (speech-to-text rendszerek), amelyek sokszor 90%-ot meghaladó pontos
sággal fordítják át a beszédet szöveggé. A beszédfelismerő rendszerek pon
tossága azonban a spontán beszéden drasztikusan romlik (Furui 2007). Az 
eredmények romlását az okozza, hogy az akusztikai és nyelvi modelleket ál
talában írott nyelvtan szabályaiból és a felolvasott szövegek nyelvéből építik 
ki, a spontán beszéd és az olvasott beszéd pedig jelentősen különbözik mind
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akusztikailag, mind nyelvtanilag (Fúrni 2005). Az akusztikai és a nyelvtani 
jelenségek sokkal változatosabban jelennek meg a spontán beszéd közben, 
mint az előre megtervezett beszédben. A spontán beszédben a magánhangzók 
akusztikai realizációjukban jelentősen eltérhetnek a normáltól, így bonyolít
ják a felismerésben használt modell nyelvtanát: a magánhangzó realizálódhat 
teljes spektrális minőségében, ahogyan a felolvasásban, vagy realizálódhat 
redukált, célalulmúlt konfigurációval, amelynek számos akusztikai megvaló
sulása is lehetséges a spontán beszédben. A spontán beszéd felismerésében 
ezért olyan fonetikai variációkkal és a spontán beszéd jellegéből adódó egyéb 
sajátosságokkal is számolni kell a nyelvi modellben, amelyek mint elkülönült 
egységek vesznek részt a felismerésben. Ilyen jelenség lehet a svá magán
hangzó is.

A magánhangzók F i/F2 értékei olvasott (szürke háromszög), illetve spontán 
beszédben (fekete négyzet) (Beke-Gráczi 2009 alapján)

A magánhangzók általában a hangsúlytalan szótagban redukálódhatnak, 
míg a hangsúlyos szótagokban általában nem. Ezt a szabályosságot felhasz
nálva a hangsúlyos-hangsúlytalan szótagok elkülönítésében más akusztikai je
gyek mellett (pl: alaphangmagasság, intenzitás stb.) fontos szerepe lehet a ma
gánhangzó minőség modellezésének is. A hangsúlyos-hangsúlytalan szótagok 
és a magánhangzó minősége közötti összefüggés felhasználható a szavak kez
detének automatikus felismerésében a kötött hangsúlyú nyelvben, mivel ezek
ben a nyelvekben a szó első szótagja hangsúlyos, ami valószínűsíti a magán
hangzó tiszta realizációját, míg hangsúlytalan szótagban a redukált variáns 
megjelenését (Xie et al. 2004, Flalpem 2006, Lindblom, 1963; Delattre, 1969;
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Gay, 1978; Beinum, 1989; Engstrand-Nordstrand 1984, Cruttenden 1997): 
jóllehet ez az összefüggés nem teljes, hiszen a magánhangzó hangsúlytalan 
szótagon megjelenhet eredeti realizációjában és semleges realizációjában is 
(Ladefoged 1993, Jeans et al. 2000).

Az akusztikai kutatások nagy része a magánhangzók akusztikai szerkezetét 
a formálisaikkal jellemzi, jóllehet a formánsok mérése időigényes és mindig 
kézi javításra szorul. A redukálódott magánhangzók formánsainak meghatá
rozása igen nehéz, hiszen a svá időtartama sokszor nagyon rövid, ami miatt a 
formánskövető algoritmusok pontatlan eredményt adnak. A hagyományos 
akusztikai jellemző alternánsaként a jelen tanulmányban MFC együtthatókat 
használtunk (Mel-Frequency Cepstral Coefficients), amely bementi jellemző 
vektorként szolgál a HMM (rejtett Markov-modell) betanításához és tesztelé
séhez. A formánsfrekvencia meghatározásával szemben az MFC együtthatók 
számítása gyors, és nem igényel kézi ellenőrzést (Bunnell-Lilley 2008).

A jelen tanulmány célkitűzése, hogy a helyettesítő funkcióban álló svárea- 
lizációk spektrális paramétereit HMM-ekkel modellezzük magyar nyelvű, 
spontán beszédadatbázison, amely az elemeknek és lexikális egységeknek 
nagyszámú elfordulását, és változatos fonetikai kontextust tartalmazza.

A vizsgálat során feltételeztük, (i) hogy a svá magánhangzók spektrális pa
ramétereikben eltérnek a többi magánhangzótól, illetve hogy (ii) a svá reali
zációja függ az eredeti magánhangzó célkonfigurációitól, továbbá, hogy (iii) 
a svá realizációja függ a fonetikai kontextustól, illetve a szótag pozíciójától a 
szóban (hangsúlyos-hangsúlytalan), a magyar nyelv esetében.

A n yag , k ísérleti szem ély ek , m ódszer
A jelen kutatásban a BEA (BEszélt nyelvi Adatbázis, Gósy 2008) korpusz

ból 19 magyar beszélő spontán beszédét dolgoztuk fel ( 8  férfi és 11 nő). 
A BEA felvételeit csendesített szobában készítették el Goldwave hangrögzítő 
programmal. A felvételeket 44,1 kHz-en mintavételezetten és 16-bites felbon
tással tárolták. Minden hangfájlnak elkészítettük a fonetikus átiratát. Az an
notáció során a beszédhangokat kézzel szegmentáltuk a hangszínképük alap
ján a PRAAT beszédelemző szoftverben. A jelen kutatásban a következő ma
gánhangzókat elemeztük: [o], [a:], [e], [e:], [i], [i:] [o], [o:], [u], [u:]. A be
szédhangot akkor jelöltük az annotáció során svá magánhangzónak, (i) ha a 
beszédhang a Beke-Gráczi (2009) tanulmányban meghatározott formáns- 
struktúrával rendelkezett1 (3. ábra), illetve (ii) ha a beszédhang a lehallgatás 
során svának hatott.

1. A spontán beszédben a leggyakoribb magánhangzók és az azok helyett realizáló
dott svák formánsértékeit határozták meg K-közép algoritmussal, amelyet auditive el
lenőriztek.
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3. ábra
Az [d] magánhangzó és a svá [a] magánhangzó spektrogramja (ugyanazon

beszélőtől)

A szegmentálás során az annotációban azt is jelöltük, hogy a magánhangzó 
hangsúlyos vagy hangsúlytalan szótagon realizálódott. A magyar nyelvben 
mindig a szó első szótagjára esik a hangsúly (Siptár-Nádasdy 2000, Kál- 
mán-Nádasdy 2001; 4. ábra). Azt, hogy egy szótag valóban hangsúlyos vagy 
sem, a szótag F0- és intenzitásértékével ellenőriztük (vö. Szaszák 2009).

4. ábra
A hangsúlyos szótagon realizálódott [e] 1 magánhangzó és a hangsúlytalan 

szótagon realizálódott [e] és az [e]-t helyettesítő svá magánhangzó 
spektrogramja, alaphangmagassága és intenzitása

A svát akkor jelöltük [oj-val, ha az egységes, osztatlan beszédhangként sze
repelt a hangfelismerésben. Nagy karakterrel jelöltük a svávariációkat: [A], 
[E], [O], ha a svát mint az eredeti magánhangzótól függő realizációt szerepel
tettük a modellben. A kutatásban 4000 magánhangzót annotáltunk. A magán
hangzókat és a svávariánsokat HMM-ekkel (rejtett Markov-modell) model
leztük. A HMM tanításához a beszéd-adatbázisból származtatott nagy meny-
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nyiségü paraméter szükséges, ezért a magánhangzókból kinyertük a spektrális 
tartalomra utaló MFC jellemzőket, majd kiszámítottuk ezek első két derivált
ját (delták, delta-delták) is. A svárealizációk felismerését statisztikai elven, 
rejtett Markov-modell alapján végeztük el, amelyre a HTK fejlesztői rend
szert (Young 2005) alkalmaztunk. A HMM-ek tanításához 2500, a tesztelé
séhez 1500 magánhangzót használtunk. A csoportosításra használt HMM 
modellek működésének kiértékelésére és összehasonlítására meghatároztuk 
az osztályozás pontosságát. A pontosság azt jellemzi, hogy az osztályozó al
goritmus milyen mértékben azonosítja helyesen a beszédhangokat:

p = tp/(tp + fp),
ahol a tp (true positive) a helyesen azonosított hangok száma, a fp (false posi
tive) a tévesen osztályozott hangok száma.

A rejtett M ark ov-m od ell
Az automatikus beszédfelismerésben elterjedten használják a rejtett Mar- 

kov-modelleket az egyes beszédhangok modellezésére. A beszédhangok mo- 
delljein kívül a rejtett Markov-modelles beszédfelismerő fontos tudásbázisa 
még a szótár -  amely megadja, hogy mely szavak milyen beszédhang
sorozatból épülnek fel -  és az ún. nyelvi modell, amely azt adja meg, hogy 
adott szókörnyezetet feltételezve mely egyéb szavak előfordulása megenge
dett, illetve mely előfordulás mennyire valószínű. Visszatérve a beszédhangok 
modelljeihez, ezek szerepe az akusztikai beszédjel megfeleltetése, leképezése 
az egyes beszédhangoknak(/ra). A jó megfeleltethetöséghez az akusztikai be
szédjelet előzetes feldolgozásnak vetik alá (előfeldolgozás), például igen elter
jedten használják az emberi hallást is modellező Mel-frekvenciás kepsztrális 
együtthatókra való átalakítást, de más eljárások is ismeretesek. A korábban 
már említett Mel-frekvenciás kepsztrális együtthatókat (angolul: Mel Fre
quency Cepstral (Coefficients) az alábbi módon számíthat)uk ki: elsőként 
gyors Fourier-transzformáció történik (Fast Fourier Transform, vagy röviden 
FFT), ennek során a beszédből egy rövid részt (pl. 25 ms hosszú darabot) ki
vágunk, súlyozzuk egy ún. ablakfuggvénnyel, és Fourier-transzformációval 
meghatározzuk a spektrumát. Ezután 10 ms-ot továbblépünk, és ugyanezt is
mételjük mindaddig, amíg el nem érünk a feldolgozandó szakasz végéig. Ily 
módon 10 ms-onként megkaptuk a beszédjel spektrumát. Második lépésként 
ezeken a spektrumokon ugyanolyan elemzést végzünk, amilyet az emberi fül 
is, azaz a spektrumot az ún. kritikus freekvenciasávok szerint bontjuk fel. Ezt 
a műveletet szürősoros elemzéssel hajtjuk végre, amely a kritikus sávoknak 
megfelelő frekvenciatartományokba bontja a jelet. A szűrősor általában 20 
sáváteresztő szűrőből áll, amelyek kimenetén egy a sávba eső intenzitással 
arányos számszerű érték jelenik meg, azaz tulajdonképpen 1 0  ms-onként egy 
20 dimenziós vektort kapunk. Mivel ezek az értékek egymással korrelálnak, 
ezért a dimenziószám csökkenthető, mégpedig egészen 1 2 -re az ún. diszkrét 
koszinusz transzformáció segítségével (Discrete Cosine Transform, DCT).
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Ezután általában hozzáveszik a vektorhoz a teljes beszédjel-szelet átlagos 
energiáját, majd az így összesen 13 érték első és második deriváltjait, így 
összesen egy 39 dimenziós vektort, ún. jellemzővektort kapunk.

A beszédhangok rejtett Markov-modelljei lényegében a hangra jellemző 
vektorok eloszlását adják meg. Figyelembe véve a jellemzővektorok spektrális 
származtatását ez tehát frekvenciatartománybeli modellezést jelent. A Mar- 
kov-modellek leggyakrabban 3 állapotú, balról-jobbra felépítésű modellek -  
utóbbi azt jelenti, hogy a Markov-modell egyes állapotai között átmenet csak 
balról jobbra lehetséges. Minden állapothoz tartozik tehát egy valószínűségi 
eloszlást megadó függvény, amelyet statisztikai eszköztárral, leggyakrabban 
normális eloszlások szuperponálásával becsiünk a modell ún. betanítása során.

5. ábra
3 állapotú balról-jobbra felépítésű Markov-modell 

[A modell tanítás során becsülendő paraméterei az állapotátmeneti 
valószínűségek (a^), valamint a normális eloszlások súlya, várható érték- és 

szórásvektora, amelyek együttesen megadják az eloszlást (bj(t)).]

A betanítás során ezeknek a függvényeknek a paramétereit becsüljük meg. 
A beszédfelismerés során pedig a beszédből előállított jellemző vektorokat 
hasonlítjuk az egyes beszédhangok állapotainak megfelelő eloszlásokhoz. 
Minél inkább illeszkedik a jellemzővektor egy adott állapot eloszlásához, an
nál nagyobb súlyt rendel a hozzá kapcsolódó útvonalhoz a dekóder, azaz a tu
lajdonképpeni beszéd-szöveg átalakító.

A Markov-modellek a beszédfelismerőben valójában kettős feladatot lát
nak el, a jellemzővektorok osztályozása mellett a beszédjelet illesztik is a ne
ki megfelelő beszédhangsorozatra, azaz meghatározzák az egyes beszéd
hangok kezdő- és végidőpontjait. A Markov-modellek úgy is használhatók, 
hogy előre elkülönített osztályokra betanított modellek alapján osztályozza
nak. Ilyen esetben a beszédfelismerőben használatos szótár szerepét az egyes 
osztályok listája, a nyelvtan szerepét pedig az osztályozás szabályai veszik át. 
A beszédhangok osztályozása esetén a lista az osztályozni kívánt beszéd
hangokból áll, az osztályozás szabályai pedig megadják, milyen beszédhan
gokat milyen sorrendben lehet illeszteni.
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A szerzők a magánhangzók osztályozását (svá vagy teljes magánhangzó) 
valósították meg rejtett Markov-modellekkel. A HTK környezetben megvaló
sított osztályozó felépítése a 6 . ábrán látható.

Beszéd
(bemenet)

Osztályozott
beszéd
hangok

(kimenet)

6 . ábra
Gépi beszédfelismerő rendszer

Eredmények
1. A  m agán h an gzó  és a redukálódott m agán h an gzó  o sztá lyozása
A semleges magánhangzók akusztikai realizációi jóval változatosabbak, 

mint a magánhangzókéi (Browman-Goldstein 1992). A szegmentális és szup- 
raszegmentális modellekben fontos szerephez juthat a svá automatikus felis
merése, hiszen a folyamatos szófelismerésben a magánhangzó nem redukáló
dott, teljes realizációja jelezheti a szó kezdetét a beszédben (Dressier 1984, 
Madelska-Dressler 1996). Kopeckÿ (2008) a beszédfelismerő rendszerébe 
beépítette a svá fonémát, amely a rendszer felismerési pontosságának javulá
sát eredményezte.

A magánhangzókat és a svárealizációkat 3 állapotú HMM-mel modellez
tük. A tanítás során „V” szimbólummal jelöltük a magánhangzókat, és „S” 
szimbólummal a svárealizációkat. Mind a két modellt rendre 2, 4, 8 , 16 Ga
uss kibocsátási valószínűséget leíró függvénnyel tanítottuk. A nyelvtanban 
mindkét hangmodellt („V”, „S”) egyenlő súllyal rögzítettük (azaz egyenlő 
valószínűség mellett). A legjobb felismerési eredményt a 4 gaussos modell 
adta (1 . táblázat).

A semleges magánhangzókra tanított HMM-modell független az eredeti 
magánhangzótól, illetve a szótag hangsúlyosságától. Az eredmények azt mu
tatják, hogy a spontán beszéden tanított HMM modellel a svárealizációk 
71,97%-át osztályozta helyesen a rendszer. Az eredményből arra következ
tethetünk, hogy a semleges magánhangzó rendelkezik egy jól meghatározható 
spektrális karakterrel, amely megkülönbözteti a többi magánhangzótól. A svá
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akusztikai realizációi között azonban további kisebb csoportok vannak, ame
lyek lehetséges sváalcsoportokra utalnak. Ilyen csoport lehet az, amelyik át
fedésben lehet a magánhangzókkal is. Az átfedés szemléltetéséhez kimértük a 
beszédhangok első két formánsát. A 7. ábrán látható, hogy az F1/F2 terében a 
semleges magánhangzó és a magánhangzó között nagy az átfedés. Az átfe
dést a magánhangzó és a semleges magánhangzók között a realizációk széles 
skálája okozza (Bondarko et al. 2003).

1. táblázat: A magánhangzók és a svák felismerési eredményei (4 Gauss)

Összesen A helyes osztályozás 
aránya (%)

Törlés 
nélkül (%)

Töröltek
száma'

„V” 706 79,46 79,46 0
„S” 157 71,97 71,97 0

7. ábra
A magánhangzók (V) és a semleges magánhangzók (S) F2/F 1

2. A magánhangzók és az egységes svámodell
Flemming (2007) kimutatta, hogy a svá fonéma realizációinak lehetnek kü

lönböző alcsoportjai: közép-centrális svá és kontextusfüggő svá. A svá reali-

2. Törlésnek nevezik a beszédfelismerésben a valós tesztanyagban megjelenő, 
azonban a felismerő által kihagyott -  így tévesen fel nem ismert -  elemet.
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zációk variációinak egy része a kontextus hatására megváltozik, és egy sajá
tos kontextusfüggő hangminőséget hoz létre, amely a svának egy akusztikai 
alcsoportja lehet. A nemzetközi és a hazai szakirodalom sem egységes abban, 
hogy milyen tényleges okai vannak a svá variáltságának, illetve melyek a le
hetséges sváalcsoportok. Flemming szerint nyilvánvaló, hogy a semleges 
magánhangzónak két típusa létezik, azonban a levonható következtetések 
nem egyértelműek. A magánhangzó redukciója jelezheti a hangsúlytalan és 
hangsúlyos szótag közötti szembenállást is, ami az angol nyelvben szabály
szerűnek tekinthető. A közép-centrális svá a hangsúlytalan alacsony nyelvál
lású magánhangzóból jön létre kismértékű redukció során, éppen ezért nem 
minden magánhangzó minőségből keletkezhet. A svá nem közép-centrális va
riánsai a magas nyelvállású magánhangzókból jönnek létre a redukció során. 
Például, a katalán nyelv gironai dialektusában hat magánhangzó minőség lé
tezik hangsúlyos szótagban [i, e, e, a, o, u], amelyekből hangsúlytalan szóta
gon csak három magánhangzó redukálódik [i, a, u], ahol a svá közép-centrá
lis minőségű magánhangzó (Herrick 2003). Az /e, e, a/ magánhangzó [a]-vá 
redukálódik hangsúlytalan szótagban, míg az /o, a/ [u]-nak megfelelő minő
ségű magánhangzóvá redukálódik a katalán nyelvben.

A svárealizációk egységességének vizsgálatára, illetve hogy meghatároz
zuk, melyik magánhangzó minőséghez esik a legközelebb, négy HMM mo
dellt építettünk. Három modellt készítettünk a három leggyakrabban előfor
duló magánhangzóra [o, e, o] és egy egységes modellt a semleges magán
hangzóra „S”. A három magánhangzó-minőséget és a svárealizációkat 3 álla
potú HMM-el modelleztük. A tanítás során [o], [e], [o] szimbólummal jelöl
tük a magánhangzókat, és „S” szimbólummal a svárealizációkat. Mind a négy 
modellt 2, 4, 8, 16 Gauss kibocsátási valószínűséget leíró függvénnyel taní
tottuk. A legjobb felismerési eredményt a 4 gaussos modell adta [2. a) táblá
zat].

2. a) táblázat: Az [a], [ e] és [o] magánhangzók és az egységes svá („S”)

Összesen A helyes osztályozás 
aránya (%)

Törlés 
nélkül (%)

Töröltek
száma

s 140 65,00 65,30 8
M 167 70,65 70,95 14

[E] 225 75,11 75,36 8
[0] 115 73,04 73,51 8

Az eredmények azt mutatják, hogy a svá magánhangzók helyes osztályo
zásának eredménye 7%-kal romlott ezzel az eljárással. A 2. b) táblázatban a 
négy modell tévesztési mátrixa mutatja, hogy a svá magánhangzó az [o] mo
dellhez van a legközelebb, mivel az [o] hangok 18%-át téveszti össze a rend
szer a svá magánhangzóval.
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2. b) táblázat: Az [d], [e] és [o] magánhangzók, és az egységes svá „S” 
tévesztési mátrixa

Magánhangzók M M le l lo ]

M 118 9 10 16
[3| 15 91 8 18
[e ] 16 13 169 19
[o ] 12 7 4 84

A nagyobb tévesztési arány oka az lehet, hogy az [o] vokális artikulációs 
konfigurációja közel esik a semleges magánhangzóéhoz, illetve az [o] időtar
tama alacsonyabb, mint az [o] és [e] időtartama (Gósy 2004, 2006). Ennek iga
zolására kimértük a spontán beszédben előforduló [o], [e], [o] és a redukáló
dott magánhangzók időtartamát. A svá időtartama szignifikánsan rövidebb, 
mint a magánhangzóké. A svá magánhangzó időtartama átlagosan 53 ms, míg 
a magánhangzóké 84 ms [ANOVA: F(l, 2917) = 252,757; p  = 0,000** -
8. ábra]. Ez a tendencia megegyezik a nemzetközi és hazai szakirodalomban 
leírtakkal (Bondarko et al. 2003, Gósy 2006, Flemming 2007, Swerts et al.
2007).

8. ábra
A redukálódott magánhangzók és az alap minőségű magánhangzók

Az adatok szerint a három magánhangzó időtartama közül az [o] magán
hangzóé áll a legközelebb a svá időtartamához. Az [o] magánhangzó időtarta
ma (77 ms) szignifikánsan rövidebb, mint az [o] (83 ms) vagy az [o] (90 ms)
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időtartama [ANOVA: F(2, 2313) = 19,86; p = 0,000**; csoportok közötti kü
lönbség (post hoc test) p > 0,000** -  9. ábra].

[*] [o] M [ o ]

9. ábra
Az [o], [e] és [o] magánhangzók időtartama

A magánhangzók első két formánsának dimenziójában látszik (10. ábra), 
hogy a magánhangzók realizációi átfedésben vannak egymással és a reduká
lódott magánhangzókkal is.

Bondarko et al. (2003) kimutatta, hogy a magánhangzó átmeneti része min
den magánhangzó esetében meghatározható mind az olvasott, mind a spontán 
beszédben, azonban a magánhangzó tiszta fázisa a spontán beszédben sok
szor eltűnik a magánhangzók redukálódása miatt. A jelen kutatás adatai sze
rint az [o] magánhangzó időtartama jelentősen rövidebb, mint az [o] és [e] 
magánhangzóé, ami utal a magánhangzó ejtésekor bekövetkezett célalulmú- 
lásra, ez pedig a magánhangzó tiszta fázisának redukciójához vezethet: így az 
[o] magánhangzó redukálódása olykor erősebb lehet. Eredményeinket alátá
masztja Padget (2005) kutatása is, amelyben 9 beszélő beszédében a magán
hangzók redukálódását vizsgálta. Azt találta, hogy az [o] és az [o] magán
hangzót nehezebben lehet elkülöníteni a többi magánhangzótól mind felolva
sásban, mind spontán beszédben.
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10. ábra
A magánhangzók [o], [e],[o] és a redukálódott magánhangzók F|/F2 értékei

3. A  m a gán h an gzók  és a m agán h an gzó fü ggő  svá
A helyettesítő funkcióban realizálódott svá akusztikai képe feltételezésünk 

szerint függ az eredetileg kiejteni kívánt magánhangzó artikulációs konfigurá
ciójától is, amely helyett megjelenik a beszéd során. Ha a svá realizációi füg
genek a helyettesített magánhangzó minőségétől, akkor a svárealizációk mo- 
dellezhetőek a helyettesített magánhangzó minősége mentén. A svárealizáci- 
ónak a következő alcsoportjai léteznek: az [o] magánhangzót helyettesítő svá 
[A], az [e] magánhangzót helyettesítő svá [E], az [o] magánhangzót helyettesí
tő svá [O], A helyettesített magánhangzó minőségétől függő svárealizációkat 
és az eredeti minőségben realizálódott magánhangzókat ún. garbage modellel3 
(G) és 3 állapotú HMM-el modelleztük. A tanítás során [e], [o], [o]-val jelöltük 
az eredeti minőségben realizálódott magánhangzókat, míg [A], [E], [0]-val a 
helyettesített magánhangzó minőségétől függő svárealizációkat. Mind a hat 
modellt 2, 4, 8,16 Gauss kibocsátási valószínűséget leíró függvénnyel tanítot
tuk. A nyelvtanban mind a hat hangmodellt egyenlő súllyal szerepeltettük (az

3. Azokra a hangokat, amelyeket a tanítás során nem szeretnénk külön-külön beta
nítani, egyetlen közös, ún. garbage modell készül.
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az osztályozáskor egyformán valószínüek voltak). A legjobb felismerési ered
ményt a 4 gaussos modell adta (3. táblázat).

3. táblázat Az [e], [o], [o]-és az [A], [E], [O] osztályozásának eredményei

Összesen A helyes osztályozás 
aránya (%)

Törlés 
nélkül (%)

Töröltek
száma

169 65,08 69,62 h

|A | 47 68,08 72,72 3

[e] 227 69,60 71,49 6

|E | 65 63,07 68,33 5

[0 ] 116 61,20 61,73 1

[Q| 29 62,06 64,28 1

Az eredmények azt mutatják, hogy az osztályozó az [o] magánhangzó he
lyett realizálódó [A] svát osztályozta a legjobb arányban. Az [o] magánhang
zót és az [o] magánhangzó helyett realizálódott svát az algoritmus nem tudta 
elválasztani olyan pontosan a többi modelltől. Az osztályozás legnagyobb 
nehézsége ebben az esetben az [o] magánhangzó és a helyette realizálódott 
svá minőségének variabilitása és az időtartamának csökkenése. A véletlen ta
lálgatásnál sokszorosan jobb eredmények mindenesetre alátámasztják, hogy a 
svá realizációja helyettesítő funkcióban függ a helyettesített magánhangzó 
eredeti célkonfigurációjától.

4. V elá r is -p a la tá lis  m agánhangzó és ve lá r is-p a la tá lis  svá
A magánhangzófüggő svá jobb osztályozhatóságának vizsgálata érdekében 

megpróbáltunk modelleket összevonni. Korábban megjegyeztük, hogy szá
mos nemzetközi tanulmány foglalkozik a svárealizációk csoportosítási lehe
tőségével. A tanulmányok többsége a magánhangzó F2 dimenziójának és idő
tartamának módosulását tartja a magánhangzó redukálódás akusztikai para
méterének, ezért a modelleket az F2 dimenzióban vontuk össze. Ha a svá ve
láris magánhangzó helyett realizálódik, akkor a redukálódott magánhangzóra 
a veláris magánhangzó-minőség lesz jellemző a svárealizációkon belül. Ha a 
svá palatális magánhangzó helyett realizálódik, akkor a redukálódott magán
hangzóra a palatális magánhangzó-minőség lesz jellemző a svárealizációkon 
belül. A jelen tanulmányban elsősorban a svárealizációk palatális és veláris 
alcsoportjainak elkülöníthetőségét teszteltük. Jason (2008) a svá lehetséges 
palatális-veláris alcsoportját monofón HMM modellel tanította és tesztelte 
fonetikailag variábilis, angol nyelvű, egy beszélőtől származó korpuszon. 
Eredményei alátámasztották, hogy a svárealizációknak létezik egy veláris és 
egy palatális alcsoportja. Azt is kimutatta, hogy a svá magánhangzók kezdeti 
fázisukban különíthetőek el egymástól, míg a végső fázisukban nem.

A 11. ábrán látható, hogy a redukálódott magánhangzók realizációiban 
ugyanúgy létezik veláris-palatális különbség, ahogy a magánhangzók realizá-
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dóiban. Az adatokból jól látható, hogy a palatális svárealizációk az F|/F2 tér
ben közelebb vannak a palatális magánhangzókhoz: magasabb F2 értékkel re
alizálódnak.

A veláris-palatális magánhangzók és veláris-palatális svák F i/F2 értékei

A négy magánhangzó-minőséget 3 állapotú HMM-el modelleztük. A taní
tás során VV-vel jelöltük a veláris magánhangzókat, PV-vel a palatális ma
gánhangzókat, VS-sel a veláris svákat és PS-sel a palatális svákat. Mind a 
négy modellt 2, 4, 8, 16 Gauss kibocsátási valószínűséget leíró függvénnyel 
tanítottuk. A legjobb felismerési eredményt a 4 gaussos modell adta [4. a) 
táblázat].

Az eredmények azt mutatják, hogy a svárealizációk felbonthatóak veláris és 
palatális svárealizációkra, amely alátámasztja a formánsok alapján leírt megál
lapításokat. Az osztályozásban a veláris svámodell adta a legjobb eredmény 
(63,15%). A palatális svák viszonylag alacsony osztályozási képessége azzal 
magyarázható, hogy a palatális magánhangzó realizációinak artikulációs tere 
jóval nagyobb, mint a veláris magánhangzóké, ezért jóval magasabb a realizá
ciók variációinak a száma is (azaz a modell nagyobb szórást enged meg, és
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emiatt relatíve pontatlanabb modellezést tesz csak lehetővé). Az eredménye
inket alátámasztják Bűnnel (2008) eredményei is: megállapította, hogy a pala
tális svák felismerési eredménye jobb, mint a veláris sváké. Az osztályozási 
feladatot a veláris és a palatális svá elkülönítésére egyszerűsítve jól látható, 
hogy a veláris svá felismerése sokkal biztosabb [4. b) táblázat].

4. a) táblázat: A osztályozás eredményei a VV, PV, VS és PS modellekre

Összesen
A helyes osztályozás 

aránya (%)
Törlés 

nélkül (%)
Töröltek

száma

Veláris mgh. 318 56,91 71,54 65
Palatális mgh. 375 53,86 68,70 81
Veláris svá 76 63,15 73,84 11
Palatális svá 66 40,90 54 16

4. b) táblázat: Az osztályozás eredménye a VS és PS modellekre trifónos 
(fonetikaikontextus-érzékeny) HMM-mel

Összesen A helyes osztályozás 
aránya (%)

Törlés 
nélkül (%)

Töröltek
száma

Veláris svá 89 79,77 79,77 0
Palatális svá 69 66,66 66,66 0

Ez visszavezethető arra, hogy a veláris svá sokkal egységesebb kategóriát 
képez, ami meggyezik a nemzetközi szakirodalomban leírtakkal (Flemming- 
Johnson 2007). Harmegnies-Poch-Olivé (1992) kimutatták, hogy a redukáló
dás markánsabban jelenik meg a palatális magánhangzók esetében, mint a ve
láris magánhangzók esetében.

A nemzetközi eredmények és a jelen kutatás eredményei azt mutatják, 
hogy a svának helyettesítő funkcióban két alcsoportja különíthető el: a palatá
lis és a veláris svá.

A modellek kiértékelése
A jelen tanulmányban használt HMM modellek közül az egységes svát és 

az egységes magánhangzót modellező 3 állapotú HMM-ek pontossága volt a 
legjobb (78%), 4 Gauss kibocsátási valószínűséget leíró függvénnyel, ami azt 
jelenti, hogy ezekkel a modellekken osztályozta helyesen a legtöbb hangot az 
algoritmus (5. táblázat). A legkevesebb helyes találatot az eredeti minőségű 
magánhangzót és a helyettesített magánhangzó-minőségtől függő svát model
lező 3 állapotú HMM-ek adták (69,46%). A veláris és palatális svákat model
lező 3 állapotú HMM-ek pontossága 74%.

A pontosságértékekből látszik, hogy a svárealizációk csoportosításai közül 
az egységes svámodell és a veláris -  palatális svámodell adta a legjobb osztá
lyozási arányt.
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5. táblázat: A tanított modellek pontossága

A tanított modellek Pontosság (%)
Eredeti magánhangzó-minőség és a helyettesített magánhang
zó minőségtől függő svá 69,46

Veláris palatális magánhangzó és veláris palatális svá 
(monofon) 70,35

Veláris palatális magánhangzó és veláris palatális svá (trifon) 74,05
Egységes svá és magánhangzók [s], [o], [o] 75,86
Egységes magánhangzó és egységes svá 78,09

5. Hangsúlyos-hangsúlytalan szótagok osztályozása a magánhangzó 
minőségének segítségével

A beszédfolyam automatikus, szavaknak vagy néhány szóból álló szócso
portoknak megfelelő szintaktikai egységekre való tagolásában bizonyítottan 
fontos szerepe van a szupraszegmentális jegyeknek, az alaphangnak és az in
tenzitásnak (Szaszák 2009). A szupraszegmentális jegyek mellett a magán
hangzó minősége is alkalmazható lehet, elsősorban a hangsúlyos-hangsúlyta
lan szótagok osztályozására, másodsorban pedig a szóhatár meghatározására 
is. Ha ugyanis a magánhangzó az eredeti minőségében áll, akkor a hangsú
lyos szótag megjelenésének esélye növekszik, míg ha a magánhangzó redu
kálódott formában realizálódik, altkor a hangsúlyos szótag megjelenésének 
esélye csökken (vö. Swerts et al. 2007, Heuvel et al. 2003).

A hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok osztályozásához 3 állapotú HMM- 
eket használtunk. A hangsúlyos szótagokat „XA”-val, a hangsúlytalan szóta
gokat „XT”-vel jelöltük. Mind a két modellt 2, 4, 8, 16 Gauss kibocsátási való
színűséget leíró függvénnyel tanítottuk. A nyelvtanban mind a két hangmo- 
dellt egyenlő súllyal szerepeltettük (azaz egyenlő valószínűség mellett). A leg
jobb felismerési eredményt a 8 gaussos modell adta [6. a) táblázat].

6.a táblázat: A XA és a XT osztályozásának eredményei

Szótagok Összesen A helyes csoportosítá- 
si aránya (%)

Törlés 
nélkül (%)

Töröltek
száma

XA 309 82,80 95,93 39
XT 855 70,72 91,87 195

A modellek átlagos pontossága a törlések figyelmen kívül hagyása mellett 
mintegy 93%, ami azt jelenti, hogy a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok 
93%-át helyesen csoportosította az algoritmus. Ebből a hangsúlytalan szótag
ok osztályozása közel 71%-os, ami arra utal, hogy ez az osztály nem egysé
ges a modellezett szótagok hangminősége szempontjából. Ebben a csoport
ban magasabb a törlések relatív gyakorisága is.
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A hangsúlytalan szótag modellezésében ronthatja az osztályozási eredmé
nyeket, hogy a hangsúlytalan szótagban a magánhangzó minősége nem egy
séges. A hangsúlytalan szótagban a magánhangzó megjelenhet redukálódott 
magánhangzóként, illetve az eredeti magánhangzó artikulációs konfiguráció
nak megfelelő minőségben is. Ennek igazolására három HMM-et építettünk. 
A kísérlet során modelleztük a hangsúlyos szótagban realizálódott magán
hangzót (XA), a hangsúlytalan szótagban realizálódott eredeti magánhangzó 
minőséghez közeli magánhangzót (XT), és a hangsúlytalan szótagon megje
lenő redukalizálódott magánhangzót (XS). Ezeket a magánhangzó-minősége
ket 3 állapotú monofón HMM-ekkel modelleztük. Mind a három modellt is
mét rendre 2, 4, 8, 16 Gauss kibocsátási valószínűséget leíró függvénnyel ta
nítottuk. Az osztályozás nyelvtanában mind a három hangmodellt egyenlő 
súllyal rögzítettük (azaz egyenlő valószínűség mellett). A legjobb felismerési 
eredményt a 8 gaussos modell adta [6. b) táblázat].

6. b) táblázat: A három magánhangzó-minőség (XA, XT, XS) osztályozási
eredménye

Magánhangzó-
minőségek Összesen

A helyes osztályozás 
aránya (%)

Törlés 
nélkül (%)

Töröltek
száma

XA 299 80,70 93.11 38
XT 646 68,80 79.52 86
XS 218 73,20 86.44 32

A modellek átlagos osztályozási pontossága 84%-os (törléssel), ami azt je
lenti, hogy a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok 84%-át helyesen osztá
lyozta az algoritmus. A hangsúlytalan szótagok helyes osztályozása (közösen 
az XT és az XS modell) 81%-os. A hangsúlytalan modell kettéválasztása az 
eredeti hangminőséghez közeli magánhangzóra és redukálódott magánhang
zóra közel 10% javulást eredményezett a hangsúlytalan szótagok osztályozá
sában. Az eredmények azt mutatják, hogy bár a hangsúlyos szótagok osztá
lyozása 2%-kal pontatlanabb, eközben a hangsúlytalan szótagok osztályozá
sának eredménye 10%-kal javult. Ez azt jelenti, hogy (i) a svá függ a szótag 
helyétől a szóban (hangsúlyos-hangsúlytalan), illetve (ii) hogy a svámodell 
megkülönböztetése a felismerésben javítja az osztályozás pontosságát.

Összefoglalás
A jelen tanulmány célja az volt, hogy a helyettesítő funkcióban lévő sváre- 

alizációkat spektrális jellemzőik alapján modellezze HMM-ekkel magyar 
nyelvű spontán beszédben.

Az elemzések során bemutattuk, hogy (i) a [a] és a svárealizációk MFC 
együtthatók alapján előfeldolgozva HMM-ekkel modellezhetőek a magyar 
nyelvű spontán beszédben; (ii) a svávariációk realizációi függnek az általuk
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helyettesített magánhangzó artikulációs konfigurációjától. Ezen megállapítá
sok igazolására hat különböző modellt építettünk, amelyek reprezentálták a 
„svá” és a lehetséges sváalcsoportok realizációit. Jóllehet az osztályozás so
rán globális pontosság szempontjából a legjobb eredményt az osztatlan svá, 
az eredeti minőségben realizálódott magánhangzó modellhalmaz adta, a svá- 
realizációk közötti leghatékonyabb osztályozást a veláris és palatális svá al
csoportra épített HMM-ek adták (79%).

A vizsgálat során összehasonlítottuk az eredeti minőségben realizálódott 
magánhangzók és a redukalizálódott magánhangzók akusztikai szerkezetét 
(időtartam és formánsszerkezet). Az eredmények azt mutatták, hogy az [o] 
magánhangzó artikulációs konfigurációjában közelebb áll a svá artikulációs 
konfigurációjához a spontán beszédben, mint a vizsgálatban szereplő többi 
magánhangzó. Ennek oka az, hogy az [o] artikulációs konfigurációja és idő
tartama jóval nagyobb variációt mutat, mint a vizsgálatban szereplő többi 
magánhangzóé.

A svárealizációk lehetséges alcsoportjait HMM-ekkel modelleztük. A hi
potézisünk és a nemzetközi szakirodalom szerint a svárealizációk alapvetően 
két csoportra bonthatók, méghozzá palatális és veláris svávariációkra. Az 
eredmények azt mutatták, hogy a svárealizációknak ez a két alcsoportja léte
zik: veláris és palatális svá. Ennek oka az, hogy a helyettesítő funkcióban lé
vő svá függ az általa helyettesített magánhangzó minőségétől: a veláris ma
gánhangzó redukalizációja közben megőrzi az alapvető veláris spektrális je
gyeket, ahogy a palatális svá is megőrzi a palatális magánhangzó spektrális 
jellemzőit. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a svárealizációk esetleg 
más dimenziókban is elválaszthatók egymástól.

A hangsúlyos és hangsúlytalan szótagokban realizálódott különböző ma
gánhangzó-minőségeket HMM-ekkel modelleztük MFC előfeldolgozás alap
ján. A hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok osztályozásának eredménye 
73,76% volt. A hangsúlyos szótagok felismerése ezen belül 82,8%-kal a leg
hatékonyabb volt. A svámodell beépítése összességében javított a hangsúlyos 
és hangsúlytalan szótagok csoportosításában. A magánhangzó-minőséggel 
modellezett hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok felismerésének eredménye 
jobbnak bizonyult a hasonló nemzetközi kutatások eredményeihez képest (vö. 
Jenkin-Scordilis 1996, Kuijk-Boves 1999).
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