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SUTTOGOTT BESZÉDHANGOK AUTOMATIKUS 
OSZTÁLYOZÁSA 

FELOLVASOTT BESZÉDBEN

Tóth Andrea -  Beke András

Bevezetés
A mindennapi kommunikációban számtalanszor adódhat olyan beszéd

helyzet, amelynek során suttognunk kell (pl. könyvtári beszélgetés, titkoló
zás, segélykérés telefonon). A suttogás a beszédnek egy természetes formája, 
amelyet a beszédképzés módjában megjelenő változások tesznek különleges
sé. Köznapi tapasztalataink azt mutatják, hogy a suttogott beszédet képesek 
vagyunk -  szituációtól függően -  megérteni. Mindez azért lehetséges, mert a 
suttogáskor a beszédhangokban megőrződnek olyan akusztikai jegyek, ame
lyek segítségével azok felismerhetők. Természetesen a felismerésben nagy 
szerepe van a kontextusnak is.

A suttogott beszéd sajátosságai a beszédképzés módjából erednek. Fizioló
giailag az emberi hang keletkezésének alapja a kilégzés okozta levegőáramlás, 
a hangszalagok fonációs beállítása és rezgése és a toldalékcső rezonátortevé
kenysége (Stevens 2000; Reetz-Jongman 2009). A hangszalagok és a tolda
lékcső működésének folyamatait a központi idegrendszer, illetve a perifériás 
idegrendszeri és reflexes tevékenység koordinálja (Gósy 2002). A hangképzés 
alapja a fonáció, azaz a zöngeképzés, aminek a legelfogadottabb mai modell
je a mioelasztikus-aerodinámiás modell. Lényege, hogy a hangszalagok rez
gésének folyamata öngerjesztett rezgés, amelynek során a rezgő hangszalagok 
szabályozzák az energiát (levegőáramlást), és ez biztosítja rezgésüket (Ste
vens 2000). Normál ejtésben zöngétlen mássalhangzók képzésekor a hang
szalagok szűk lélegző állásban, magánhangzók és zöngés mássalhangzók 
képzésekor zöngeállásban vannak. Suttogáskor ún. suttogóállásban helyez
kednek el.

Suttogóállásban a kannaporcok nyitottak, a hangszalagok ugyanakkor 
majdnem teljesen zártak, ezért a levegő csak a kannaporcok közötti résen tud 
áthaladni, amit súrlódási zörej kísér. Az így létrehozott beszédet ún. „prése
lés” jellemzi. „Az álhangszalagok ilyenkor lefelé és befelé nyomódnak” 
(Gósy 2004: 32). A hangszalagok megváltozott feszülése miatt a hangrezgés 
aperiodikussá válik, ami a beszédet zörejessé teszi, illetve a hangerő is csök
ken (1. ábra). A suttogott beszédben a zöngés gerjesztés hiánya miatt megvál
tozik a zöngés hangok frekvenciaszerkezete, ugyanakkor a formánsoknak
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megfeleltetett zörejgócok megmaradnak. A zöngétlen réshangok intenzitása 
jellemzően nagyobb, mint a magánhangzóké (Németh-Olaszy 2010: 166).

1. ábra
A vidámpark szó rezgésképe és hangszínképe normál (balra) 

és suttogott ejtésben (jobbra) (női beszélő)

Suttogáskor a glottális szűkületen turbulens levegőáramlás keletkezik, 
amely a beszédhang képzéséhez alapvető gerjesztési forrásfajta. A turbulens 
levegőáram kiáramlásakor a szájüreg konfigurációjától függően változik a 
zörej akusztikai realizációja, amely létrehozza az adott pl. magánhangzóra 
vonatkozó tipikus akusztikai kulcsokat. Ezen kulcsok a magánhangzók eseté
ben a formánsok. A suttogott magánhangzókkal foglalkozó kutatások többsé
ge kiemelte, hogy suttogáskor hasonló spektruma van a beszédhangoknak, 
mint a normál ejtésúeknck. A legmarkánsabb különbség az intenzitásban van: 
a suttogott ejtéskor az intenzitás értéke jelentősen lecsökken. Különbség még 
az, hogy a spektrumban megjelenő csúcsok magasabb frekvencián jelennek 
meg (2. ábra).

2. ábra
A normál (jobbra) és a suttogott (balra) [a:] magánhangzó spektruma

Továbbá, ellentétben a zöngével képzett magánhangzókkal, ahol az ampli
túdó értéke a magasabb frekvencián megjelenő formálisnak általában alacso-
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nyabb, mint az alacsonyabb frekvenciájú formálisnak, a második formáns a 
suttogott magánhangzóknál általában olyan intenzív, mint az első formáns. 
Kállaii és Emanuel (1984) kutatásukban kimutatták, hogy a suttogott ejtésű 
magánhangzók első formánsa tipikusan magasabb frekvenciákon realizálódik, 
mint a normál ejtésűeké. Gósy (2002) kutatási eredményei szintén megerősí
tették, hogy a suttogott magánhangzók formánsai -  jellegzetesen az F[ -  ma
gasabb frekvencián jelennek meg. Ennek szemléltetésére a jelenlegi adatokból 
nyertünk ki formánsokat, és ábrázoltuk az F2/F! térben [vö. 3. a) és b) ábra].

200 ---------------------------------------------------
600 1100 1600 2100 2600 

F2 (Hz)

3. a) ábra
Férfi beszédben a normál (folytonos vonal) és suttogott (szaggatott vonal) 

ejtésű magánhangzók F2/F i térben (a jelen kutatás adatai alapján)

3. b) ábra
Női beszédben a normál (folytonos vonal) és suttogott (szaggatott vonal) 

ejtésű magánhangzók F2/Fj térben (a jelen kutatás adatai alapján)
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A zöngétlen réshangok és a zöngétlen explozívák esetében Gósy (2002) 
nem talált eltérést az akusztikai szerkezetben, az approximánsok és a nazáli
sok pedig a magánhangzókra jellemző eltéréseket mutatták.

A suttogott beszéd jellegzetességei (a beszéd zörejessége, az intenzitáskü- 
lönbség, a magánhangzók formálisainak változása, a zönge hiánya) észlelési 
nehézségeket okozhatnak. Gráczi (2005, 2006) kutatásában a suttogott más
salhangzók és magánhangzók észlelését vizsgálta. A mássalhangzók esetében 
a dekódolási nehézségek ellenére a véletlennél biztosabb volt a felismerés (a 
szavaknál átlagosan 74%, a logatomoknál 6 6 %), ezért Gráczi az obstruensek 
esetében feltételezett „olyan invariáns akusztikai paraméter(eke)t, mely(ek) a 
fonéma zöngésségének függvényében jellemzi(k) a hangot” (2005: 89). A sut
togott ejtés okozta módosulás a magánhangzók azonosításában nem okozott 
nehézséget. Tarder (1991) kutatásában logatomokon tesztelte a normál és a 
suttogott ejtésü magánhangzók észlelési arányát. Az eredményei azt mutat
ták, hogy a suttogott magánhangzókat csupán 10%-kal észlelték nagyobb 
pontossággal a normál ejtésííekhez képest.

Velde és van Heuven (2011) suttogott ejtésü (szókezdő és szó belseji pozí
ciójú). zöngésség szerint csoportosított zár- és réshangpároknál vizsgálták a 
felismerhetőséget biztosító akusztikai kulcsokat. Eredményeik szerint a zön- 
gés-zöngétlen hangok elkülönítésben a másodlagos akusztikai kulcsok, va
gyis a zárszakasz időtartama, a zárfelpattanás intenzitása és időtartama, illet
ve a zöngekezdési idő játszanak szerepet.

A intonációs szerkezetek akusztikai realizációját vizsgálta Heeren és van 
Heuven (2011) a suttogott ejtésben, kijelentő és kérdő mondatok felhasználá
sával. négy utolsó szótagi helyzetű magánhangzó segítségével. A magán
hangzók vizsgált akusztikai jellemzői közül a spektrális energia és az intenzi
tás nem, a második formáns (F2) mozgása és az intonációs szerkezet között 
ugyanakkor összefüggést találtak a suttogott ejtésben. Ez a jellemző a sutto
gáskor kompenzációs kulcsként működhet. Magyar mondatok esetében 
ugyanakkor Fónagy (1968) és Markó (2008) nem talált a formánsmozgások 
és az intonáció észlelési eredményessége között egyértelmű kapcsolatot: bi
zonyos esetekben a formánsmozgások másképp alakultak a kérdésben, mint a 
kijelentésben, rendszerszerű eltérések azonban igazolódtak.

Szerb kutatók (Jovicic-Saric 2006) az idő és az intenzitás függvényében 
vizsgáltak suttogott mássalhangzókat. Kísérletükben igazolták, hogy a sutto
gott beszéd intenzitásában elmarad a normáltól, a zönge megszűnik, a prozó
diai tulajdonságok ugyanakkor időben jól megőrződnek. A mássalhangzók 
időtartamát meghatározta a mondatban elfoglalt helyzetük, a suttogott más
salhangzók időtartama meghosszabbodott a normál ejtésűekéhez képest (a 
zöngéseké 15%-kal). A legnagyobb különbség a palatális helyen képzett han
gokon volt megfigyelhető. A kutatók szerint a suttogás magasabb fokú preci
zitást igényel a hangképző szervek (gége) működésében, ezért igaznak tűnhet
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az az elmélet, amely szerint a suttogás káros hatású a hangszalagokra nézve 
(vő. Rubin et al. 2006).

A suttogott beszéd felismerése nemcsak a humán percepció szempontjából 
lehet érdekes, hanem az automatikus gépi beszédfelismerés szempontjából is. 
A gépi felismerő rendszerek alapvető célja az ember és a technikai eszközök, 
gépek (pl. mobiltelefon, számítógép) közötti párbeszéd létrehozása. Egyes be
szédfelismerő rendszerekkel szemben támasztott egyik elvárás lehet, hogy kü
lönböző beszédhelyzetekben és ejtésmódtól (pl. normál ejtésíí vagy suttogott 
beszéd) függetlenül használhatóak legyenek. A lehető legpontosabb felisme
rés érdekében a felismerők létrehozásakor számos tényezőt figyelembe kell 
venni. Ezek közé tartozhat a beszédmódfüggetlen modellek létrehozása, ame
lyek nemcsak a normál ejtésű, de a suttogott beszédet is képesek azonosítani.

Mint láttuk, a suttogott beszéd akusztikai paraméterei eltérnek a normál 
beszédtől, ezért az automatikus felismerés romlik, ha a normál beszéden be
tanított modellt alkalmazzák. Ezt bizonyították ltoh és munkatársai (2005). 
A suttogott beszéd (kísérletükben felolvasott mondatokat használtak, az ered
mények fonémákra vonatkoznak) automatikus felismerése normál rendszeren 
52%-os, suttogott beszédre kidolgozott modellen 76%-os eredményt hozott. 
A megalkotott HMM-modell (Hidden Markov-model, azaz rejtett Markov- 
modell) a legtöbb hangot a [h]-val tévesztette össze. A magánhangzók között 
a legjobb eredményt az [o], a legrosszabbat az [o] esetében adta. A modell a 
zárhangokat és réshangokat is felcserélte néhány esetben, főleg a képzési 
hely szerint. A téves azonosításokat a zönge hiányával és az akusztikai szer
kezet megváltozásával hozták összefüggésbe a szerzők. A kutatásban a fo
lyamatos beszédfelismerés vizsgálatát is elvégezték, suttogott, normál és 
beszédmódfüggetlen (azaz suttogott és normál együttesen) HMM-modelleket 
használva. Eredményeik azt mutatták, hogy a beszédmódfüggetlen modell 
mindkét ejtéstípus felismerésére alkalmas (ltoh et al. 2005).

További kutatások bizonyították, hogy más akusztikai jellemzőkinyerési 
technikákkal növelni lehet a suttogott beszéd felismerési eredményeit. Carlin 
és munkatársai (2006) normál és suttogott beszédrészek különválasztására 
osztályozót hoztak létre nem ellenőrzött tanuló algorimussal. Kísérletükben 
az energiaaránnyal, módosított lineáris predikciós eljárással mint akusztikai 
jellemzőkkel klaszterezték a normál és a suttogott beszédrészeket 97,5%-os 
eredménnyel. Mathur és Hegde (2011) egy új LP-n (lineáris predikciós eljá
rás) alapuló spektrális arányt számoló eljárást alkalmazott, mint akusztikai 
jellemzőt a suttogott és normál beszédrészek osztályozásához. Az eredmé
nyek azt mutatták, hogy az új jellemzőkinyerési technikával csökkenteni tud
ták a felismerési hiba arányát.

Kifejezetten a suttogott beszéd beszédhangjainak automatikus osztályozá
sára magyar nyelven még nem voltak próbálkozások. Kutatásunk ezt a hiányt 
igyekszik pótolni. Célunk, hogy MFC-kel előfeldolgozva (mel-frequency 
cepstrum) rejtett Markov-modellekkel automatikusan osztályozzuk a sutto
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gott beszéd beszédhangjait. Feltételeztük, hogy a suttogott beszéden betaní
tott modellek segítségével jobb osztályozási eredményeket érhetünk el sutto
gott beszéden, mint normálbeszéd-alapú modellek használatával. A kutatás
ban megvizsgáltuk azon beszédhangokat, amelyeket a gépi osztályozó nem 
vagy csak rossz eredménnyel tudott osztályozni.

A nyag és m ódszer
A suttogottbeszéd-osztályozó tanításához és teszteléséhez korpuszt építet

tünk. Három nő és egy férfi (átlagéletkoruk 27 év) suttogott beszédét vettük fel 
csendesített szobában. Az adatközlőknek két mondatot kellett felolvasniuk 
40-szer (összesen 80 normál és 80 suttogott ejtésű mondat): Országszerte nagy 
érdeklődéssel figyeltek az új vidámpark megnyitását. Különösen a gyerekek 
várták, hogy kipróbálhassák a dodzsemet és a céllövöldét. A beszédüket
44,1 kHz-en mintavételeztük 16 biten, majd újramintavételeztük 16 kHz-en.

A mondathatárokat automatikusan bejelöltük a beszédben a Praat 
(Boersma-Weenink 2010) programban írt scripttel, majd a MAUS szoftverrel 
(Schiel-Beringer 1995) automatikusan annotáltuk őket hangszinten. Az így 
kapott hanghatárokat manuálisan javítottuk.

A jelen kutatásban egy beszédhangmodell-alapú felismerőt készítettünk. 
A felismerésre kerülő egységeket (beszédhangok) MFC-kkel előfeldolgozva 
három állapotú HMM-ekkel modelleztük. A rendszert különbözőképpen taní
tottuk és teszteltük ( 1. táblázat).

1. táblázat: A rendszer tanítása és tesztelése
Tanítás Tesztelés Rövidítés

1. normál normál NN
2 . normál suttogott NS
3. suttogott suttogott SuS
4. normál és suttogott iio-mál és suttogott BF

A HMM-ek tanításához a teljes adathalmaz használatakor (BF esetében) 
120 mondatot, a teszteléshez 40-et használtunk. Az NN, SuS, NS eseteiben a 
tanításhoz 60, a teszteléshez 20 mondatot használtunk.

Mind a négy modellt 2, 4, 8 , 16 gaussos kibocsátási valószínűséget leíró 
függvénnyel tanítottuk. A nyelvtanban minden hangmodellt egyenlő súllyal -  
azaz egyenlő valószínűséggel -  tanítottunk.

Az eredmények kiértékelése érdekében a következő jellemzőket határoztuk 
meg (vö. Mihajlik 2009): a felismerés aránya (Corr.), a felismerés pontossága 
(Acc.), a felismerési hiba (ER.) és a relatív különbség (Rí. improvement). 
Ezek kiszámításához a rendszer találati és tévesztési értékeit használtuk fel: a 
korrekten felismert modellek száma (C). a helyettesítettek száma (S), a töröl
tek száma (D) és a beszúrások száma (I). (N) az összes felismerési egység
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száma. A kiértékelésénél az ún. felismerési arány és felismerési pontosság az 
egyik meghatározó. Kiszámítási módjuk a következő:

Felismerési arány:

"Corr"= N ~ S ~ D * 100%
N

Felismerési pontosság:

" Acc”—N - S - D - I
N

* 100%

Felismerési hiba:

ER" = 100%-" Acc"

Több felismerési eredmény összehasonlítására a relatív különbség mértéke 
adhat választ, mely a következőképp határozható meg:

E R , r . -  ER.
Relatív különbség = -— —-----------* 100% .

hR  n , f l . r r n r j l ,

Mind a négy HMM-modell esetében meghatároztuk a felismerés arányát, 
pontosságát, a felismerési hiba értékét. A modelleket összehasonlítottuk, 
meghatároztuk a relatív különbség értékét.

A beszédhangok elemzését a Praat szoftver (spektrogram- és rezgéskép
elemzések), a statisztikai elemzést az SPSS 13. szoftver (ANOVA 95%-os 
konfidenciaszinten) segítségével végeztük el.

A rejtett M arkov-m odell
Az automatikus beszédfelismerésben számos algoritmus létezik: ANN 

(artificial neutral network), SVM (support vector machine), GMM (gauss 
mixture machine). Az egyik legelterjedtebb ezek közül a rejtett Markov- 
modell (HMM).

A rejtett Markov-modellezéskor az akusztikai előfeldolgozás tekintetében 
a beszédfelismerésben a beszédhangok akusztikai modellezéséhez használt 
előfeldolgozási láncot meghagyjuk, és a gyakran alkalmazott MFC (mel 
frekvenciás kepsztrális) együtthatókat számítjuk 39 elemű jellemzővektoro
kat létrehozva. Ezek a jellemzővektorok delta és delta-delta együtthatókat is 
tartalmaznak. A modellkomplexitást legfeljebb 16 komponenst tartalmazó 
Gauss-keverék (GMM) sűrűségfüggvényig növeljük. Az alkalmazott model
lek topológiájuk tekintetében minden esetben 3 állapotú balról jobbra model
lek. 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,
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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.

Eredm ények
A négy megalkotott HMM-modell közül a legrosszabb osztályozási arányú 

(66,13%) a SuS volt (4. ábra). A modellben az osztályozási pontosság mind
össze 49,63%, közel azonos a hiba értékével. A négy modell közül ez adta a 
legrosszabb eredményt, ezért a relatív különbség értékét SuS-hez hasonlítva 
adjuk meg. A suttogott beszéd modellezésére kialakított három HMM közül a 
NS modell érte el a legjobb eredményt, 28,65%-os a javulás mértéke SuS-hez 
képest. Az osztályozási arány értéke 73,94%, az osztályozási pontosságé 
64,06% volt, vagyis a felolvasott suttogott beszédet ez a modell 64%-ban he
lyesen ismerte fel.

■ Felismerési arány (%) H Felismerési pontosság (%) 
E3 Felismerési hiba (%) öl Relatív javulás (%)

4. ábra
A négy modell osztályozási eredményei

BF modell esetében a suttogott és a normál ejtésü adatokon együttesen vé
geztük el a betanítást, vagyis egy adott beszédhang modellje annak suttogott 
és normál ejtésü akusztikai paramétereit is tartalmazza. Kérdéses, hogy ha 
egy beszédmodell ilyen jellemzőkkel van ellátva, mennyire lesz sikeres a fel
ismerés a hangok modelljei közti esetleges hasonlóság miatt (1. suttogott ma
gánhangzók közötti átfedések). Feltételeztük, hogy a két ejtéstípus együttes 
használata javítja a felismerést, mert az így kialakított beszédhangmodellek 
jobban lefedik az egyes hangok lehetséges realizációit. A modell osztályozási
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aránya 72,31% volt, közel azonos NS-sel. Az osztályozási pontosság azonban 
4%-ot romlott, emiatt az osztályozási hiba értéke is nőtt, 40,25%-ra. BF 
eredményéből arra következtethetünk, hogy a modell több beszédhangot tö
rölt a felismerésben, mint NS. Ugyanakkor a relatív különbség BF esetében is 
jelentős, 2 0 ,1%.

A legjobb osztályozási arányt a normál beszéden betanított és tesztelt mo
dell (NN) adta, osztályozási aránya 82,15%, pontossága 74,25%. Ennek meg
felelően NN-ben a legmagasabb a relatív különbség értéke is, közel 49%.

A négy megalkotott modell -  SuS kivételével -  a beszédhangokat átlago
san 6 6 %-os pontossággal tudta felismerni. SuS eredményei ettől átlagosan 
10%-kal maradtak el.

A beszédhangokat képzési jegyeik alapján csoportokba soroltuk, és vizs
gáltuk átlagos osztályozási arányukat a négy modellben. A magánhangzók 
esetében a nyelv vízszintes mozgásától függően (palatális-veláris elkülönítés) 
nem találtunk jelentős különbséget (2. táblázat). A hangok felismerése nyelv
állásfoktól függetlenül három modellnél 90% fölötti volt. SuS esetében az 
osztályozási arány átlagosan 80%-os volt. A felső és középső nyelvállású ma
gánhangzók felismerése sikeresebb volt, kivéve a SuS modellt. Az ajakmű
ködés szerint osztályozva a hangokat a labiális magánhangzók felismerése 
volt biztosabb (kivétel SuS modell).

2. táblázat: A magánhangzók átlagos osztályozási aránya modellek szerint
SuS (%) NS (%) BF (%) NN (%)

Felső 81.5 92,2 93,8 99,3
Palatális Középső 83.9 89,3 87.5 93.5

Alsó 93.8 78,9 94.8 97,5
Felső 76.2 100,0 100.0 100,0

Veláris
Középső 63.9 97,4 89,9 96,8

Alsó 75,8 83,9 84.8 84,0
Legalsó 88,0 73,0 69,8 79,7

A mássalhangzók esetében a zöngés zárhangok átlagos felismerése ponto
sabb volt zöngétlen társaikénál, a legpontosabb eredményt NS és NN adta. 
A zöngétlen zárhangokat ismerte fel minden modell -  NN kivételével -  a 
legkevésbé. A nazálisok felismerése modelltől függetlenül magas, 90% fölöt
ti volt. A réshangok esetében a zöngétlen hangok felismerése bizonyult köny- 
nyebbnek zöngés párjukkal szemben, ugyanakkor az osztályozási arányok 
mindkét esetben 85-100%-osak voltak. A tremuláns felismerése közel azo
nos mértékben sikerült minden modellnek, az osztályozási arányok 80% kö
rüliek voltak. A két közelítőhang eredményei már nagyobb eltérést mutattak: 
[j] esetében a felismerés aránya viszonylag magas volt, BF-ben a legalacso
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nyabb, 87,5%. A [1] felismerése BF-ben kevésbé volt sikeres (55,5%), ugyan
akkor SuS és NN modellekben 80-90%-os osztályozási arányú volt. A más
salhangzócsoportok átlagos osztályozási arányait a 3. táblázat mutatja.

3. táblázat: A mássalhangzók átlagos osztályozási aránya modellek szerint
SuS (%) NS (%) BF (%) NN (%)

Zárhang Zöngés
Zöngétlen

74.3
69,0

90,2
79,0

83,7
78,9

90.4
94,9

Nazális 94.1 97,2 94,2 98.1

Réshang Zöngés 85,3 86,7 91,2 98,0
Zöngétlen 92.9 96,7 97,9 95,9

[r] 84,5 81,7 80,4 82,7
l.il 95,2 95,0 87,5 100,0
[1] 82,2 63,7 55,5 89,7

A magánhangzó-tévesztések NN. NS és BF modellekben leggyakrabban az 
[a:] (75%), [e:] (79%) és [a] (84%) hangokat érintették. A három hang egy
mással való felcserélésének oka a nem tiszta artikuláció lehet, ami az akusz
tikai szerkezet torzulásához vezet(het). A spontán beszédben megfigyelhető a 
magánhangzók semlegesedése, ekkor a hang a normál realizációtól előtérően 
jelenik meg, és F2 értékében szignifikáns eltérést mutat (Beke-Gráczi 2010). 
Bóna (2004) igazolta, hogy a téves hangpercepció legnagyobb mértékben az 
[o], [a:], [e:] hangokat érinti.

A SuS modellben a leggyakrabban tévesztett magánhangzók az [o:] 
(52,4%), [ d ] (75,8%), [ 0 ]  (75,8%) és [i] (72,1%) voltak. Ezeket a modell a leg
gyakrabban más magánhangzókkal, nazálisokkal ([m], [n]), közelítőhangok
kal [I] és zárhangokkal ([t], [k], [g]) helyettesítette. A magánhangzókkal való 
helyettesítéskor jellemző volt a felső nyelvállásfokú hangok alsóbb nyelvállás- 
fokúnkkal való helyettesítése, hasonlóan a humán percepció tévesztéseihez 
(vö. Gráczi 2006), vagyis az F| emelkedése zavart okozhatott a felismerésben. 
Bár a nyelvállás foka szerint nem mutatható ki szignifikáns eltérés, a 80%-os 
felismerés alatti magánhangzók jellemzően felső és középső nyelvállásúnk 
(kivétel az [a]). A nyelv vízszintes mozgása szerint a veláris hangok téves 
azonosítása volt a jellemzőbb, az ajakműködés szempontjából pedig a labiális 
hangok felismerése okozott problémát, hasonlóan a humán percepciós ered
ményekhez (1. Gráczi 2006). A nazálisok és közelítőhangok suttogott ejtésben 
a magánhangzókra jellemző eltéréseket mutatták, ez magyarázhatja helyettesí
tésüket. Az explozívak esetében a téves azonosítást a zörejessé vált zárszakasz 
és a zárfelpattanás intenzitásának csökkenése okozhatta.

A mássalhangzók közül a téves azonosítások a leggyakrabban a zárhango
kat érintették. A magánhangzókkal való helyettesítésekről a magánhangzók
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kapcsán már ejtettünk szót. A zárhangokra való felcserélést a hasonló akusz
tikai szerkezet magyarázhatja. A tremuláns felismerése szintén problematikus 
volt, ennek oka az [r] hang változatos akusztikai szerkezete (Gósy 2008). 
A leggyakrabban helyettesített hangok osztályozási arányait és helyettesítő 
hangjait modellenkénti bontásban a 4. táblázat mutatja.

4. táblázat: A leggyakrabban helyettesített beszédhangok
[dl m [fi] [k] írl

SuS Osztályozási arány 62,7% 54,87c 79,1% 71,6%
Helyettesítő hang [n], [t] [r], [e:]. [o], [a:] [d], [v] [e:], [o]

NS Osztályozási arány 79,47c 81.7% 54,2% 80,0%
Helyettesítő hang [Oj, In] [1] [g], [>] m, ui

BF
Osztályozási arány 79,27c 75.8% 74,8% 64,87c
Helyettesítő hang In], |oJ [si. [Pl [cl [n]

A beszédképzés módjának változása a hangok spektrális jellemzőinek mó
dosulásához vezetett: a magánhangzók formánsai emelkedtek [ANOVA 
F(l, 7734) = 8914,400; p < 0,001; F2: F(l, 7734) = 343,235; p < 0,001], a kö
zelítőhangok és nazálisok a magánhangzókra jellemző eltéréseket mutatták, az 
explozíváknál a zárfelpattanás kevésbé volt intenzív, a hang zörejessé vált. 
A spektrális jellemzők változása miatt a suttogott ejtésű hangok akusztikai 
megvalósulásai kevésbé voltak homogének, ezért a beszédhangok modellezése 
nehezebbé vált (pl. a felismerő a tanítás során a zörejességnek nagy jelentősé
get tulajdonít[hat]ott a hang szerkezetében). A SuS modellben ezért nőtt a té
vesztések száma.

Következtetések
A jelen kutatásban a suttogott beszéd beszédhangjainak automatikus osztá

lyozását elvégző rendszer kiépítésére vállalkoztunk. A magyar nyelven elért 
eredményeink közel azonosak, mint az Itoh és munkatársai (2005) által meg
alkotott rendszeré. A jelen feladat fontos lehet egy beszédmódfüggetlen fel
ismerő kiépítésében. Az akusztikus modelleket különböző beszédmódokban 
tanítottuk: normál, suttogott beszédmód, beszédmódfüggetlen.

A suttogott beszéd beszédhangjai MFC-vel előfeldolgozva FíMM-ekkel jól 
modellezhetők felolvasásban. A suttogott beszéd hangjait a normál beszéden 
tanított modellel és a beszédmódfüggetlen modellel lehetett a legjobban fel
ismertetni.

A normál beszédből kinyert jellemzővektorok alkalmasabbak voltak a sut
togott beszédhangok modellezésére. Ebből arra következtethetünk, hogy a 
beszédhangok spektrális jellemzői ejtésmódtól függetlenül részben megőr
ződhetnek, illetve csak olyan mértékben torzulnak, hogy azok még felismer
hetők (1. alveoláris és palatális explozívák). A beszédmódfüggetlen modell
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használata javította a felismerést, mert a kinyert jellemzővektorok jobban 
modellezték a hangokat, és lefedték azok lehetséges realizációit.

A jövőben tervezzük, hogy nagyobb, a hangkörnyezet változatos modelle
zését biztosító korpuszon végezzük el a kísérleteinket. Feltételezzük, hogy 
nagyobb beszédadatbázison az eredmények javíthatók: az adatközlők számá
nak növelése lehet a korpusz megnövelésének dimenziója, mivel az egyes 
bemondások hosszát nem lehet növelni, hiszen csak egy bizonyos ideig va
gyunk képesek suttogni.
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