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AZ ISMÉTLÉSEK AUTOMATIKUS OSZTÁLYOZÁSA 
SPONTÁN BESZÉDBEN

Beke András -  Gyarmathy Dorottya

Bevezetés
A beszédprodukció egyes részfolyamatai nagyrészt időben párhuzamosan 

mennek végbe. A beszélő az éppen aktuális közlésegység artikulációs megva
lósítása közben már a következő gondolatsor fogalmi, grammatikai, fonoló
giai és artikulációs tervezését és megvalósítását végzi. A szimultán működés 
miatt a folyamat bármely szintjén keletkezhet zavar, amely a felszíni szerke
zetben különféle diszharmonikus jelenségeket, összefoglaló néven megaka- 
dásjelenségeket eredményezhet. Ezek a spontán beszéd mintegy egyharmadát 
teszik ki (Gósy 2005). Funkcionális szempontból elkülöníthetők egymástól a 
bizonytalanságok (szünetek, ismétlések, újraindítások, nyújtások), amelyek a 
fogalmi és a nyelvi tervezés között fennálló nehézségekre utalnak, illetve a 
felszíni szerkezetben hibaként realizálódó téves kivitelezések (sorrendiségi 
hibák, téves kezdés, téves szótalálás stb.), amelyek a nyelvi tervezéstől az ar
tikulációs kivitelezésig a beszédprodukciós folyamat bármely szintjén jelent
kezhetnek.

Felolvasott beszéden az automatikus felismerés közel 90%-os eredménnyel 
működik (Furui 2003), a spontán beszédben ez az eredmény azonban szigni
fikánsan csökken. Ez részben a megakadásjelenségeknek köszönhető (Naka- 
tani-Hirschberg 1994; Stouten-Martens 2003; Stouten et al. 2006). Adda- 
Decker és munkatársai (2003) igazolták, hogy a felismerési hiba (WER, word 
error rate) 12%-át a megakadásjelenségek okozzák. Stouten és Martens 
(2003) kimutatták, hogy ha a kitöltött szüneteket automatikusan osztályozzák 
a spontán beszédben, akkor a beszédfelismerő eredményei javulást mutatnak 
(a WER értéke 51,4%-ról 47,6%-ra csökkenthető). Mindezen eredmények 
igazolják, hogy amennyiben létezne egy olyan modell, amelyik képes felis
merni a megakadásjelenségeket, a beszédfelismerő rendszerek hibázási ará
nya csökkenthető lenne (Reddy-Hasegawa-Johnson 2006).

A kitöltött szünetek, azaz a hezitálások osztályozására több eredményes 
nemzetközi és hazai kísérlet is született. A különféle metódusokkal működő 
beszédfelismerő rendszerek például a japán nyelvben 85-90%-os biztonság
gal képesek osztályozni az egyes hezitációtípusokat (vö. Masataka et al. 
1999; Wu-Yan 2002), míg magyar nyelven Beke és Horváth (2012) HMM- 
alapú osztályozó algoritmussal 98,33%-os felismerési arányt ért el. A jelen
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kutatás egy másik, a beszélő bizonytalanságára visszavezethető megakadásje
lenség, az ismétlés automatikus osztályozására irányul.

Az ismétlés a hezitáláshoz hasonlóan nyelvtől függetlenül az egyik leg
gyakoribb, a spontán beszédben előforduló megakadásjelenség (vö. Clark- 
Wasow 1998; Gósy 2003; Bóna 2006; Gyarmathy 2006, 2007; Horváth 
2007). A közlésben megjelenő ismétlések mint nem akaratlagos szóismétlé
sek a beszélő bizonytalanságát jelzik (például: és akkor ott ott ott elmondtam 
egy sztorit arról, hogy mi hogy indultunk: de de de nem tudtunk úgy szakmai
lag eszmét cserélni). Az ismétlés sok esetben nem akasztja meg a beszéd ar
tikulációs folyamatosságát, a beszélő ugyanis gyakran szünettartás nélkül is
métli meg az adott szót (Clark-Wasow 1998; Horga 2008; Gyarmathy et al. 
2009; Gyarmathy 2009). Ez a megakadás a többi bizonytalansági megakadás- 
jelenséghez hasonlóan a beszélő számára a mentális lexikonban való keresés
hez, a grammatikai átalakításhoz, illetve a közlés tartalmi és formai felülvizs
gálatához biztosít megfelelő időt. Clark és Wasow (1998) azzal magyarázza a 
jelenség létrejöttét, hogy a megismételt szó magasabb aktivációs szinttel ren
delkezik, így a beszélő csak ezt képes újra kiejteni. Egy másik hipotézis sze
rint az artikuláció gyorsabban lezajlik, mint ahogy azt a kognitív folyamatok 
követni tudnák, ezért újraindul a már meglévő fonetikai terv megvalósítása, 
maga után vonva az adott szó ismételt kiejtését (Blackmer-Mitton 1991). Az 
ismétlések általában a funkciószavakat érintik (Fox-Jasperson 1995; Gyar
mathy et al. 2009), ami magyarázható a spontán beszédbeli gyakoriságukkal, 
a mentális lexikonban való klisészerű tárolásukkal, de azzal is, hogy az is
métlés elsődleges funkciója az időnyerés, ezért a beszélő olyan szót választ, 
amely tartalmilag nem változtatja meg a közlést.

A jelenség automatikus felismertetése több problémát is felvet. Az egyik 
probléma az, hogy noha az ismétlés során a percepció számára azonos foné
masorok hangzanak el, a beszélő ugyanazt a lexikai egységet ismétli meg na
gyon rövid időn belül, az első és a második kimondás akusztikai vetülete 
mégis különböző lehet (Benkenstein-Simpson 2003). A felolvasott beszéd
del, illetve az izolált szavas ejtéssel ellentétben a spontán beszéd nagy varia
bilitást mutat, ami az automatikus felismerést különösen bonyolulttá teszi 
(vö. Beke-Szaszák 2010; Xie el al. 2004; Halpern 2006). A beszéd akusztikai 
vetülete még akkor is nagy különbségeket mutathat, ha ugyanaz a hangsor 
hangzik el kétszer egymás után rövid időn belül (Gósy 2009). Jól szemlélteti 
ezt az 1. ábra rezgés- és hangszínképe, ahol a beszélő az akkor szót ismételte 
meg 425 ms-os időkülönbséggel. A két kimondás akusztikai szerkezete látha
tóan különbözik egymástól.

A másik probléma abban áll, hogy ugyan az ismétlések felismertetése első
re egyszerűnek tűnhet -  hiszen a felismerőnek csak ki kell választania a kor
pusz azon szavait, amelyek egymás után kétszer vagy többször fordulnak elő, 
és ezeket megakadásként kell azonosítania -  bizonyos nyelvekben (pl. angol, 
német, holland) azonban -  így a magyarban is -  a helyzet ennél sokkal bo
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nyolultabb. Sok esetben egy adott szó megismétlése nem tekinthető megaka
dásnak, grammatikailag teljesen indokolt és korrekt pl. az az ember vette meg 
az esernyőt; nagyon-nagyon örülök ennek; fel-feldobott kő. Ezek az esetek 
azonban csak szemantikai elemzés alapján különíthetők el a megakadásoktól.

1. ábra
Az akkor (425 ms) akkor rezgés- és hangszínképe

Az ismétlések automatikus osztályozására a külföldi szakirodalomban szá
mos példát találunk. Léteznek akusztikai alapú (Ward 1991; Schriberg 1995; 
Plauche-Shriberg 1999), prozódiai alapú (Stolcke et al. 1999; Shriberg et al. 
1997) és nyelvi alapú (Stolcke et al. 1999; Stolcke-Shriberg 1996; Liu et al. 
2003) modellek. Az akusztikai alapú felismerők elsősorban az ismétlések két 
tagjának időtartamát, illetve a köztük lévő szünet hosszát veszik alapul. A pro
zódiai alapú osztályozok szóhatárokkal dolgoznak oly módon, hogy az egyes 
szavakból kivonják az akusztikai-prozódiai jellemzőket (pl. időtartam, szü
net, normalizált F0-érték), amelyek az osztályozás alapjául szolgáló döntési 
fák jellemző vektorait adják. A nyelvi modellek pedig a természetes beszéd- 
megértést kívánják modellezni, amelynek érdekében a tanító adatbázisban elő
forduló megakadásokat címkézik, majd a felismerés során ezen szósorozatok 
valószínűségét kívánják megbecsülni (Rangarajan-Narayanan 2006). A fel
ismerés eredményességét több tényező befolyásolja, úgy mint az adott nyelv, 
a beszéd minősége, a hangminőség, illetve az ismételt szavak komplexitása. 
Ravikumar és munkatársai (2008) olvasott beszéden alapuló felismerő rend
szere 83%-os eredményességgel azonosítja a szótagismétléseket, lehetővé té
ve ezáltal a dadogó beszélők objektív osztályozását.

A spontán beszédben azonban romlik az ismétlések felismerése, így példá
ul Shriberg és munkatársai (1997) prozódiaalapú felismerő rendszere mind
össze 77,5%-os pontossággal bír. A magyar nyelvre ez idáig még nem ké
szült a spontán beszéd ismétléseinek felismerését lehetővé tevő osztályozó 
algoritmus. A jelen kutatás fő kérdése az volt, hogy az ismétlések (kivéve a
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nem megakadásjelenség funkciójú ismétlés) osztályozhatók-e automatikusan, 
és ha igen, milyen eredménnyel. Feltételeztük, hogy ez a jelenség jó ered
ménnyel osztályozható spektrális akusztikai paraméterekkel, és szupport vek
tor géppel.

Kísérleti személyek, anyag, módszer
A BEA adatbázisból 7 beszélő spontán narratíváját választottuk ki (2 férfi 

és 5 nő, átlagéletkoruk 25 év). A hangfájlokat szószinten kézzel annotáltuk a 
Praat programban (Boersma-Weenink 2009). Az annotálás során jelöltük 
azon szavakat, amelyek felszíni megakadásként ismétlődtek, tehát a 
megakadásjelenségnek tekinthető ismétléseket vettük figyelembe, a gramma- 
tikailag, illetve pragmatikailag indokoltakat nem. Összesen mintegy 4 órányi 
spontán beszédben 280 db ismétlést címkéztünk (Praat 5.1.34). Az ismétlések 
osztályozásakor az akusztikai jelből jellemzőket vontunk ki (1. a Jellemzőki
nyerés című részben), majd egy szó és az előtte álló szó jellemzői között ki
számítottuk a köztük levő távolságmértéket (1. A hasonlóság mérése című 
részben), majd ezt az értéket használtuk fel az osztályozáskor (2 . ábra).

beszédjel

ellemzőkinyerés pH távolságfuggvények osztályozás

;

! nem 
ismétlés

ismétlés
s______

szó (i) és szó (i-1 ) 
közötti

távolságmérték
számítása

jellemzővektorok

2 . ábra
Az ismétlések osztályozásának sematikus folyamatábrája 

Jellemzőkinyerés
A beszédtechnológiái kutatások többsége a rövid idejű spektrális burkoló

görbe érzeti transzformációján alapuló eljárásokat alkalmazza (MFCC: Mel 
Frequency Cepstral Coefficients; PLP: Perceptual Linear Prediction) 
(Mermelstein 1976; Hermansky 1990). A Mel-frekvenciás kepsztrális együtt
hatókra történő átalakításon alapuló eljárást (MFC) igen széles körben hasz
nálják; többek között ennek segítségével modellezik az emberi hallást is. Lé
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nek azonban más, például az emberi percepció transzformációján alapuló 
(PLP) lényegkinyerő algoritmusok is. A jelen kutatásban mindkét akusztikai 
jellemzőt alkalmaztuk. Mind az MFC, mind a PLP kinyerésekor különböző 
beállításokat használtunk. Elsősorban különböző számú együtthatókat szá
moltunk; először 12, majd 24 koefficienst tartalmazó MFC-t és PLP-t számí
tottunk. Mindkét esetben megvizsgáltuk, hogy az energia és a delták (delta; a 
jellemző változás mértéke, delta-delta: a változás sebessége) hozzáadása ja
vít-e az osztályozás eredményén. Mindezeknek megfelelően összesen 8 kü
lönféle jellemzőkinyerést hajtottunk végre.

Lényegkiemelés
Az egyes szavakból kinyert akusztikai tulajdonság vektorokon lényegki

emelést végeztük. Ez azt jelenti, hogy a jellemzőkre Gauss-keverék modell 
(GMM: Gaussian Mixture Model) segítségével megbecsüljük azok eloszlás- 
paramétereit. A GMM univerzális eloszlásbecslő (függvényapproximátor), jól 
kezelhető, nem igényel komplex számítást, mégis pontosan megbecsülhetők 
vele a függvény paraméterei, ami alatt a haranggörbe (Gauss-görbe) paraméte
reinek becslését értjük. A jelen esetben a GMM-et mint lényegkiemelő eljárást 
alkalmaztuk. Az adatok k-kontponensű Gauss mintaátlagainak a kezdeti érté
keit a k-means (k-közép) klaszterezési algoritmus alapján választottuk meg.

A Gauss-keverék modell paramétereinek, mint például a mintaátlag, ta
pasztalati szórás, kovariancia mátrix becslésére számos algoritmus létezik. 
Ezek közül a legtöbbször alkalmazott eljárás a maximum likelihood criterion 
(a legnagyobb valószínűség elve), amelyet az iteratív Expectation-Maximiza
tion (EM) (Dempster et al. 1977; McLachlan-Krishnan 1997) algoritmussal 
szokás megvalósítani. Általában kevesebb mint 10 iteráció elégséges az EM 
algoritmusnak ahhoz, hogy elérje a paraméterek elégséges konvergenciáját. 
A GMM optimalizálása után kapott mintaátlagokat nyertük ki, amelyek egy- 
egy szó akusztikai képét reprezentálták.

A hasonlóság mérése
Az i-edik szó és az i-l-edik szóra kapott lényegkiemelt jellemzővektorok 

között távolságokat mértünk különböző távolságfüggvényekkel. A beszélő
felismerésben általánosan használt módszer az egyes beszélői minták hason
lóságának mérésére a mértani távolság alkalmazása (Atal 1974; Markel-Da- 
vis 1979; Schwartz et al. 1982). Ennek számolására számtalan módszer léte
zik. A gyakorlatban legtöbbször használt távolságfüggvény az euklidészi tá
volság és a négyzetes euklidészi távolság. Egy másik lehetséges módszer a 
Kullback-Leibler-távolság , amely a két eloszlás között fellépő távolságot ír
ja le (Cambell 1997; Bishop 2006). A harmadik eljárás a dinamikus idővete- 
mítés (DTW) (Sakoe-Chiba 1978), ami különböző hosszúságú vektorok kö
zötti távolság mérésére alkalmazható. A negyedik távolságfüggvény, amelyet 
a jelen tanulmányban használtunk, a Bhattacharyya-távolság (Kailath 1967), 
amely a két eloszlás között fellépő távolságot írja le. Ezen távolságértékek 
adták a négyelemű tulajdonságvektorát az ismételt és a nem ismételt szavak-
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nak. Ezek a jellemzők adták a bemenetét az ismételt és nem ismételt szó osz- 
tályozónak.

Osztályozás
Az ismételt és a nem ismételt szavak osztályozásához szupport vektor gé

pet használtunk. Az SVM (Support Vector Machine) a felügyelt tanulási 
módszerek családjába tartozik, célja egy olyan szeparáló hipersík keresése, 
amely jól választja el egymástól a két osztály elemeit (lehet többosztályos is). 
Az SVM-ek működésének lényege, hogy az eredeti megfogalmazásában még 
komplex nemlineáris megoldást igénylő feladatot, azaz a feladatból származó 
mintákat nemlineáris transzformációk segítségével egy, a bemeneti mintatér 
dimenziójánál több dimenziós térbe transzformálja, ahol az már lineárisan 
megoldható. A módszer egyik legnagyobb előnye, hogy egy garantált felső 
korlátot ad az approximáció általánosítási hibájára. Egy másik fontos jellem
zője, hogy a tanulási algoritmus törekszik a modell méretének minimalizálá
sára (ritka modellt alkot), ami a hiba rovására történik, de mértéke egy para
méterrel szabályozható (Schölkopf et al. 1999). A hagyományos SVM alkal
mazásának legnagyobb akadálya a módszer nagy algoritmikus komplexitása 
és a nagy memóriaigény, ami tipikusan a nagy adatmennyiség kezelését teszi 
lehetetlenné. A problémára számos megoldás született. Ezek az algoritmusok 
többnyire iteratív megoldások, melyek a nagy optimalizálási feladatot kisebb 
feladatok sorozatára bontják. A nemlineáris osztályozáshoz a legelterjedtebb 
függvény a radiális bázis függvény alkalmazása. Ekkor az SVM-nek két sza
badon állítható paramétere van. Ezen szabad paraméterek értékeinek optima
lizálásra Hsu és munkatársai (2003) tettek javaslatot. Az eljárásban tehát a C 
a hibázási paramétert (penalty parameter), és y-t az RBF kernel függvény 
(gaussi függvény) szórásparaméterének értékét keressük. Az SVM optimali
zálását kizárólag a tanító halmazon végezzük keresztvalidációs eljárással. 
A keresztvalidációt használva az adathalmazt /' részre osztjuk. Ezután i lépés
ben alkalmazzuk a teszt- és tanítóhalmazok módszerét. Minden lépésben egy 
résszel mint teszthalmazzal, a többi k- 1  résszel, mint tanító halmazzal érté
keljük az adott paraméterekkel rendelkező SVM működését. Keresztvalidá- 
cióval a teljesítmény mértéke:

ahol az i. körben a teszthalmazon a hiba. A módszer előnye, hogy kevésbé 
számít, hogyan választjuk szét az adatokat. Az SVM C és gamma paraméte
reit Hsu és munkatársai által javasolt térben érdemes keresni, ami a követke-

keresztvalidáció mellett 3 x 1 1 x 1 1 =  363 tanítás-tesztelést végeztünk. Az 
optimális C és gamma paraméter páros a legjobb osztályozás értékénél volt.

ző: C = {2"\ 2 3; ; ...; 2 1; 2 3). így a háromszoros
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K iértékelés
Az osztályozás eredményességét sokféleképpen mérhetjük (lan et al. 2011). 

Bináris osztályozás esetén a tévesztési mátrix a következő (1. táblázat):

1. táblázat: Tévesztési mátrix bináris osztályozás esetén
Aktuális feltétel

Pozitív Negatív

A teszt ered- 
inénye

Pozitív
A feltétel teljesül + 
pozitív teszt = TP 
(True Positives )

A feltétel nem teljesül + 
pozitív teszt = FP 
(False Positives )

Negatív
A feltétel teljesül + 
negatív teszt = FN 
(False Negatives )

A feltétel nem teljesül + 
negativ teszt = TN 
(True Negatives )

Az osztályozó teljesítményének mérésére számos mérőszám létezik: Accu
racy = (TP + TN)/(TP + TN + FP + FN), vagyis a helyesen felismert adatok 
aránya; sensitivity = recall = TP/(TP + FN), vagyis a pozitívak helyesen fel
ismert aránya; specificity = TN/(FP + TN), vagyis a negatívak helyesen fel
ismert aránya; precision = TP/(TP + FP), vagyis a pozitívként felismertek há
nyad része volt valóban pozitív. Ezek mellett jó mérőszám az F-measure: 
2*Precision*Recall/(Precision + Recall) a harmonikus közepe a precison és 
recall értékeknek.

Az SVM optimalizálásakor az accuracy (felismerési arány: itt osztályozási 
arány) és az F-measure (F-mérték) értékeket vettük figyelembe.

Eredmények
Az ismétlések osztályozására MFCC-t és PLP-t használtunk akusztikai jel

lemzőként. Mindkét esetben külön tanítottunk, illetve teszteltünk 12 és 24 
koefficienst tartalmazó és energiát, deltát, delta-deltát tartalmazó, valamint 
nem tartalmazó akusztikai jellemzőkkel.

A 12 koefficiensből álló MFCC esetén akkor értük el a legjobb SVM beál
lítást, ha a gamma és a C értéke is 2~] volt (3. ábra). A teszteléskor az osztá
lyozás eredménye 8 1,60%-volt, ekkor az F-érték 79,06% volt.

Ha a 12 koefficiens mellé kiszámoltuk az energiát és az első két deriváltat, 
akkor az osztályozó legjobb értéke akkor adódott, ha a gamma értéke 2 '1, a C 
értéke 21 volt (4. ábra). A teszteléskor 71,93%-os volt az osztályozás értéke, 
míg az F-érték 73,83% volt.

Az MFC koefficienseinek számát 24-re növelve javulást értünk el. Az op
timalizálás során a gamma = 21, C = 2’1 volt (5. ábra). A tesztelés során ka
pott eredmény 82,87%-volt, az F-érték 79,07% volt.

Az 24 MFC mellé számított energiával és deltákkal a rendszer eredménye 
romlott (gamma = 2 3; C = 2~‘). Az osztályozás eredménye jóllehet magas, 
80,33%, de az F-érték igen alacsony. 73,44%.
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3. ábra
Az SVM optimalizálása 12 MFC esetén

4. ábra
Az SVM optimalizálása 12 MFC + A + AA esetén

Gamma paraméter (2 hatvány >

5. ábra
Az SVM optimalizálása 24 MFC esetén
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A kutatás során akusztikai jellemzőként kimértük a PLP-t is. A 12 PLP-vel 
optimalizált rendszer a legjobb eredményt akkor adta, ha a gamma = 2 '\  C = 
215 (6 . ábra). A teszteléskor az osztályozás eredménye 87,77%-volt, az F-érték 
pedig 82,57%. Ez javulást jelent a 12 MFC-hez és a 24 MFCC-hez képest is.

Gamma paraméter értéke (2 hatvány) C paraméter eitéke (2 hatvány)

6 . ábra
Az SVM optimalizálása 12PLP esetén

Ha a 12 PLP mellé kiszámoljuk az energiát és a deriváltakat, akkor az ered
mények -  hasonlóan az MFC-hez -  romlanak (gamma = 2~\ C = 2 '1). A teszte
léskor elért osztályozási arány 71,93%, míg az F-érték 68,50% volt (7. ábra).

7. ábra
Az SVM optimalizálása 12 PLP + A + AA esetén

A 24 PLP-vel tanított rendszerünk jóval elmaradt a többi paraméterrel mű
ködő rendszerétől. Az SVM paraméterei a legjobb eredménynél a következők 
voltak: gamma = 2~\ C = 27. A helyes osztályozás aránya 72,29%, míg az F- 
érték 69,34% volt (8 . ábra).
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5 '■ .. .5

k i  "  -10
Gamma parameter értéke (2 hatvány) ,'j <, C param éter értéke (2 hatvány)

8 . ábra
Az SVM optimalizálása 24 PLP esetén

A 24 PLP-vel, az energiával és a deriváltakkal működő rendszer közel azo
nos eredményt adott, mint a 24 PLP. A tanítás során az SVM akkor adta a leg
jobb eredményt, ha a gamma értéke 23 volt, míg a C értéke 23. A tesztelés so
rán a helyes osztályozási arány 72,62%, míg az F-érték 69,74%-volt (9. ábra).

-. M-

9. ábra
Az SVM optimalizálása 24 PLP + A + AA esetén 

Az osztályozok összehasonlítása
Az összes kialakított osztályozó közül a 12 koefficienst tartalmazó PLP- 

vel értük el a legjobb eredményt. Mind az osztályozás aránya, mind az F- 
érték ennél az osztályozónál volt a legmagasabb. Az MFCC esetében akkor 
értük el a legjobb eredményt, ha 24 koefficienst alkalmaztunk bemeneti pa
raméterként. Mind a PLP, mind az MFCC esetében rontott az eredményeken, 
ha hozzáadtuk az energiát és a deltákat (2 . táblázat).
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2. táblázat: Az osztályozok eredményei
A koefficiens száma Kiértékelés MFC PLP

12
-

Kee X1,60% 87,77%
F-érték 79,06% 82,57%

e, A, AA
Ree 71,93% 71,93%

F-érték 73,83% 68,50%

24
-

Ree 82,87% 72,29%
F-érték 79,07% 69,34%

e, A, AA
Rcc 80,33% 72,62%

F-érték 73,44% 69,74%

Következtetések
A jelen kutatásban azt vizsgáltuk, hogy milyen eredménnyel lehet automa

tikusan osztályozni az ismétléseket a spontán beszédben. Az ismétlések osz
tályozásához akusztikai jellemzőként 12, illetve 24 koefficienst tartalmazó 
MFCC-t és PLP-t használtunk, az energiával, deltákkal együtt és azok nélkül.

Lényegkiemelésként Gauss-keverék modellt alkalmaztunk, hogy az egyes 
jellemzőkre megbecsüljük azok eloszlásparamétereit. Az egyes szavakat ezek 
a tulajdonságvektorok jellemzik. Az ismétlések osztályozásakor egy szó és az 
előtte álló szó közötti hasonlóságot kell mérnünk. A jelen vizsgálatban ennek 
mérésére euklidészi távolságot, négyzetes euklidészi távolságot, Kullback- 
Leibler-távolságot, DTW-t, Bhattacharyya-távolságot alkalmaztunk. így meg
kaptuk a két szó akusztikai jellemzői közötti távolságmértékeket. Ezeket a 
távolságmértékeket használtuk az SVM osztályozó bemeneti paramétereként. 
Az SVM-et a tanító halmazon optimalizáltuk keresztvalidácóval és kimerítő 
kereséssel.

A legjobb eredményt a 12 koefficienst tartalmazó PLP-vel értük el, amely
nek helyes osztályozási értéke 87,77% volt, míg az F-értéke 82,57%. Az ered
mények azt mutatták, hogy sem az energia, sem a delták nem javítanak az 
osztályozási arányon, ami azzal magyarázható, hogy számos esetben igen rö
videk a beszédminták (pl. névelők, két-három hangból álló kötőszók ismétlé
sekor).

Az eredmények tehát igazolták hipotézisünket, miszerint az ismétlések jó 
osztályozási eredménnyel detektálhatok a spontán beszédben. Az eredménye
ink javítására újabb kísérletet tervezünk, amely nagyobb korpuszt tartalmaz.
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