
176 

ALKALMAZÁSOK, ESZKÖZÖK 

ULTRAHANGOS NYELVKONTÚRKÖVETÉS 
AUTOMATIKUSAN: 

A MÉLY NEURONHÁLÓKON ALAPULÓ AUTOTRACE 
ELJÁRÁS VIZSGÁLATA 

Csapó Tamás Gábor – Csopor Dávid 

Bevezetés 
Az artikuláció és az akusztikum kapcsolata régóta foglalkoztatja a beszéd-

kutatókat. Beszéd közben a nyelv mozgását különböző technológiák segítsé-
gével lehet rögzíteni, pl. röntgen (Öhman–Stevens 1963; Bolla 1995), ultra-
hang (Stone et al. 1983; Stone 2005), EMA – elektromágneses artikulográf 
(Schönle et al. 1987; Mády 2008), MRI – mágnesrezonancia-képalkotás (Baer 
et al. 1991; Woo et al. 2012). Az ultrahangos technológia előnye, hogy egysze-
rűen használható, elérhető árú, valamint nagy felbontású (akár 800 × 600 pixe-
les) és nagy sebességű (akár 100 képkocka/s-os) felvétel készíthető vele. Az 
ultrahang-, MRI- és röntgentechnológiák hátránya viszont ebben a témakör-
ben, hogy a rögzített képsorozatból ki kell nyerni a nyelv körvonalát ahhoz, 
hogy az adatokon további vizsgálatokat lehessen végezni. 

Az 1. ábra néhány példát mutat a nyelvről rögzített ultrahangfelvételre. 
A felvételeken bal oldalon látható a nyelvgyök, jobb oldalon a nyelvhegy; a 
kettő között a nyelv felső felülete. A felvételek során az ultrahangtranszdú-
cert az áll alá helyezik; így az ultrahangjelben a legnagyobb változást a nyelv 
izomzatának felső határa okozza, ami az ultrahangos képeken ideális esetben 
jól kivehető fehér sávot eredményez. Mivel a hullámok nagy része nem jut 
tovább a nyelv felső határán, így a távolabbi szövetpontokról, a szájpadlásról 
kevesebb az információnk. Az 1. ábrán látható, hogy a képek minősége széles 
skálán mozog, mivel az ultrahang-technológia nem mindig nyújt teljesen tö-
kéletes nyelvkontúrt. A bal felső képen jól kivehető a nyelv kontúrja; ezzel 
szemben a bal alsó képen a kontúr nem folytonos, hanem szakadás vagy ug-
rás látható. A jobb felső képen a nyelvkontúr kevésbé erőteljesen látszik; a 
jobb alsó képen pedig több kontúr is látható egymás felett, amit valószínűleg 
a szájpadlás közelsége okoz. A kép minősége függ a beszélőtől, általában fia-
talabbaknál és nőknél jobb, de ez függ a száj hidratációjától is (Stone 2005). 
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Ennek oka egyrészt az lehet, hogy a nőknek kisebb az állkapcsa, ezért a száj-
üreg nagyobb részére terjed ki a felvétel; másrészt idősebbeknél nagyobb 
mértékű az áll elzsírosodása, ami nehezíti a nyelvkontúr követését. 

 

 
1. ábra 

Ultrahangfelvételek a nyelvről (A képeken bal oldalon látható a nyelvgyök, 
jobb oldalon a nyelvhegy; a kettő között a nyelv felső felülete.) 

Az ultrahangos nyelvkontúrkövetés hagyományosan manuális vagy félau-
tomatikus módon történt, azonban az elmúlt időszakban automatikus megol-
dások is megjelentek erre a célra. 

Az EdgeTrak volt az első nyelvkontúrkövető program, amelyet széles kör-
ben kezdtek el használni (Li et al. 2005). A módszer a klasszikus „kígyóköve-
tő” algoritmusokon alapul (Akgul et al. 1999), és jelenleg az automatikus ult-
rahangos nyelvkontúr de facto szoftverének számít. A Palatoglossatron alap-
vető célja, hogy a szájpadláshoz képest legyen lehetőség megállapítani a 
nyelv helyzetét (Mielke et al. 2005). A programban alkalmazott GLoSsatron 
félautomatikus nyelvkontúrkövetés a képben lévő gradiensek (hirtelen fény-
erőváltozás) mérésén alapul (Baker et al. 2005). Az Ultra-CATS program a 
manuális kontúrkövetés sebességének növelésére készült, de rendelkezik 
félautomatikus nyelvkontúrkövető funkcióval is (Bressmann et al. 2005). 
A TongueTrack módszer a fentiekkel szemben az egymás után következő 
ultrahangképek térbeli és időbeli kapcsolatát próbálja meg kihasználni, hi-
szen a nyelv mozgása korlátozott sebességű (Tang et al. 2012). 
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Az AutoTrace szoftver az automatikus nyelvkontúrkövetésre mély neu-
ronhálókat, ezen belül translational Deep Belief Network-öt (tDBN) alkalmaz 
(Fasel–Berry 2010). Mivel ez gépitanulás-alapú eljárás, ezért először jelentős 
méretű tanítóadatra, azaz manuálisan berajzolt nyelvkontúrra van szükség. 
Berry és munkatársai (2012) javasolnak egy módszert, amellyel nagy meny-
nyiségű képből kiválasztható az az optimális részhalmaz, amelyet a gépi ta-
nuláshoz érdemes felhasználni. Sung és munkatársai (2013) azt találták, hogy 
a nyelvkontúrkövetés pontossága növelhető az „iteratív újratanítás” eljárással 
is. Az AutoTrace a https://github.com/jjberry/Autotrace honlapról szabadon le-
tölthető (Hahn-Powell–Archangeli 2014). A legújabb kutatási eredmények 
szerint a manuális nyelvkontúrkövetés átlagos négyzetes hibája 7 pixel, és a 
fenti automatikus algoritmusok közül az EdgeTrak, a TongueTrack és az 
AutoTrace eljárások nyújtják a legpontosabb nyelvkontúrkövetést (Csapó–
Lulich 2014a, 2014b). 

A tanulmányban bemutatjuk legújabb eredményeinket, melyekhez az 
AutoTrace eljárás automatikus nyelvkontúrkövetését vizsgáltuk (Csopor 
2014). A manuális és az automatikus kontúrok hibájának mérésére hagyomá-
nyosan alkalmazott átlagos négyzetes hiba mellett új típusú hibamértékeket 
vezetünk be, melyek jobban mérik az automatikusból hiányzó vagy esetlege-
sen hozzáadott nyelvkontúrszakaszokat. Emellett meghatározzuk, hogy a ta-
nítóadat mennyiségének függvényében milyen mértékben tudja az automati-
kus nyelvkontúrkövetés a manuálist közelíteni. 

Anyag, módszer 
A továbbiakban bemutatjuk a kutatás során rögzített új ultrahangos be-

szédadatbázist; valamint a manuális és automatikus nyelvkontúrkövetés kö-
rülményeit, továbbá ezek összehasonlításának módszerét. 

Felvételi körülmények 
Egy amerikai angol (jelölés: EN1) és egy magyar anyanyelvű (jelölés: 

HU1) férfi beszélőtől rögzítettünk felvételeket az Indiana University Speech 
Production Laboratory csendesített szobájában (Csapó–Lulich 2014b, 2014c). 
EN1 beszélő a CMU-ARCTIC adatbázis első 135 mondatát (Kominek–Black 
2003), míg HU1 beszélő a PPBA adatbázis első 210 mondatát olvasta fel 
(Olaszy 2013). A beszédfelvételek Shure kondenzátormikrofonnal készültek, 
melyet 48 kHz-en egy National Instruments jelfeldolgozó kártyával digitali-
záltunk. A nyelv mozgását Philips EpiQ-7G ultrahangos rendszerrel és 
xMatrix 6-1 MHz transzdúcerrel rögzítettük. A felvételek során az ultrahang-
fej elmozdulásának elkerülése végett egy speciálisan erre a feladatra kialakí-
tott sisakot alkalmaztunk (típusa: Ultrasound Stabilisation Headset, Articulate 
Instruments Ltd), mellyel az ultrahangtranszdúcer szorosan a beszélő álla alá 
rögzíthető (Wrench 2007). Az ultrahanggépet a háttérzaj csökkentésének cél-
jából a süketszobán kívülre helyeztük, és csak az ultrahangfejet és -kábelt ve-
zettük a beszélőhöz. Az arc alsó részéről (így az ajkak mozgásáról) videofel-
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vétel készült, valamint a hangszalagok rezgéséről EGG-felvételt rögzítettünk; 
ezeket azonban a jelen kutatásban nem használtuk fel. 

Az ultrahangadatok eredetileg DICOM formátumban készültek 800 × 600 
pixel felbontásban és 40–50 kép/s közötti sebességgel. A DICOM fájlokat az 
Image-J programmal (National Institutes of Health, USA, v1.46a, http:// 
imagej.nih.gov/ij) JPG képekké alakítottuk. 

Az elkészült párhuzamos beszéd – nyelvultrahang – videó – EGG adatbá-
zis kutatási célra szabadon elérhető és felhasználható (Csapó–Lulich 2014c). 

Manuális nyelvkontúrkövetés 
A manuális nyelvkontúrkövetést a fenti felvételek egy kisebb részén (EN1 

beszélő: 8 mondat, HU1 beszélő: 9 mondat) egy hallgató végezte egy speciá-
lisan erre a feladatra készült weboldal segítségével. A weboldal az Indiana 
University, Speech Production Laboratoryban készült, és a lokális hálózaton 
elérhető. A hallgató a feladat elvégzése előtt általános ismertetést kapott a 
képek orientációjáról (pl. nyelvhegy a jobb oldalon; a nyelv hátulja a bal ol-
dalon; a jobb oldali sötét folt az állkapocs csontja), illetve utasításokkal láttuk 
el, hogy az 1. ábrához hasonló helyzetekben hogyan végezze a nyelvkontúrok 
berajzolását. Minden esetben a nyelv felső részére utaló fehér sáv alján tör-
tént a kontúr berajzolása. A feladat elvégzése összesen 5-6 órányi időt vett 
igénybe. A nyelvkontúrt képenként kb. 200 ponttal reprezentáltuk. A manuá-
lis nyelvkontúrkövetés eredménye SQL adatbázisba került, melyből CSV 
formátumba exportálva lehet az adatokat feldolgozni. 

Az EN1 beszélőtől összesen 1140 ultrahangos képet, míg a HU1 beszélőtől 
összesen 1457 képet használtunk fel a kísérletekben. 

Automatikus nyelvkontúrkövetés 
Az automatikus nyelvkontúrkövetést az AutoTrace programmal végeztük. 

A 800 × 600 pixel méretű képeket először átméreteztük 550 × 413-re, majd 
eltoltuk vízszintesen 140 pixellel, függőlegesen 30 pixellel, végül 720 × 480 
pixel méretű képet kapva (az origó a bal felső sarokban volt). Az átméretezés 
és eltolás célja, hogy az AutoTrace-ben definiált polárkoordináta-rendszer il-
leszkedjen a képeken az ultrahang által rögzített területhez (2. ábra). A ké-
pekből kiválasztottuk azt a részt, amely várhatóan tartalmazza a nyelv teljes 
szakaszát. A manuális nyelvkontúr pontsorozatát interpoláltuk az AutoTrace 
32 radiális egyenesére. Az interpoláció során az adott poláregyeneshez tarto-
zó szomszédos pontokat súlyoztuk aszerint, hogy a polárkoordinátára konver-
tált pontok szöge mennyire van közel az adott egyeneshez. Ennek célja a 
kvantálási hiba csökkentése volt (vö. Csopor 2014). 

Az AutoTrace-ben az automatikus nyelvkontúrkövetéshez egy betanító lé-
pésre van szükség. Tanítóadatként először EN1 beszélő első mondatát hasz-
náltuk fel (összesen 169 kép), majd az eredményként kapott betanított neurá-
lis háló modellel a 8. mondaton végeztünk tesztelést. A tanítóadat méretét fo-
kozatosan, mondatonként növeltük; majd a tesztelést ugyanazon a mondaton 
végeztük. Ezután HU1 beszélő ultrahangos képeivel ismételtük meg a fenti 
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kísérletet. Minden tanítási és tesztelési lépés után megvizsgáltuk az automati-
kus nyelvkontúrkövetés pontosságát, melyet a következő fejezetben ismerte-
tett hibamértékekkel számítottunk. 

Az AutoTrace mélyneuronháló-alapú gépi tanulást végez, melyre a transla-
tional Deep Belief Network architektúrát alkalmazza. A neurális hálózatban 
alapértelmezésben két rejtett réteget alkalmaznak (Fasel–Berry 2010). 

 
2. ábra 

Az AutoTrace-ben definiált polárkoordináta-rendszer (A nyelvkontúr és a 32 
radiális egyenes metszéspontjai az AutoTrace-ben eltárolt értékek. Forrás: 

https://github.com/jjberry/Autotrace.) 

Az összehasonlítás módszere 
Az automatikus nyelvkontúrkövetés tipikus hibái a 3. ábrán láthatóak: fe-

hér háromszögekkel jelöltük a manuálisan berajzolt nyelvkontúrt; míg fekete 
körökkel az AutoTrace-ből származó automatikus kontúrt. Referenciának a 
manuális kontúrt használjuk. Három fő hibatípust állapítottunk meg: a) az au-
tomatikus kontúr bizonyos távolságnál messzebb van a referenciától (pl. bal 
középső kép bal oldala a 3. ábrán); b) a referenciában egy adott szakaszon 
nincs berajzolt pont, de az automatikus kontúrban van (pl. jobb felső kép bal 
oldala a 3. ábrán); c) a referenciában egy adott szakaszon van berajzolt pont, 
de az automatikus kontúrban nincs (pl. jobb középső kép bal oldala a 3. áb-
rán). A nyelvkontúrkövetés hibáinak mérésére négy hibamértéket alkalma-
zunk és vizsgálunk: (i) átlagos négyzetes hiba (Root Mean Squared Error, 
RMSE), (ii) két kontúr közötti terület (Area), (iii) hozzáadások aránya 
(Insertion), (iv) törlések aránya (Deletion). 

A szakirodalomban általában az RMSE hibamértéket vagy ehhez hasonlót 
(például átlagos abszolút hiba) alkalmaznak (Li et al. 2005; Sung et al. 2013; 
Hahn-Powell–Archangeli 2014). Az RMSE számítása során páronként vesz-
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szük a manuális és automatikus kontúrban lévő pontokat; koordinátáikat 
egymásból kivonjuk; ezen távolságokat négyzetre emeljük, majd összegez-
zük; végül az összegből gyököt vonunk. Azokat a pontokat nem vesszük fi-
gyelembe az RMSE számításánál, ahol nincs automatikusan és manuálisan is 
meghatározott pont. Az RMSE tehát jól méri az a) típusú hibát, de ugyanak-
kor nem jellemzi a b) és c) típusú hibákat. 

 
3. ábra 

Néhány példa manuálisan berajzolt (fehér háromszögek) és automatikusan 
előállított (fekete körök) nyelvkontúrra 



182 Csapó Tamás Gábor – Csopor Dávid 

Az Area hibamérték számítását a 4. ábra mutatja (a szürkével jelölt terü-
let). A második paraméterünk bevezetésének motivációja az volt, hogy az 
RMSE-vel szemben ez várhatóan pontosabban méri a manuális és automati-
kus nyelvkontúr közötti hibát (Csopor 2014). A pontokat a számítás során 
egyenes szakaszokkal kötöttük össze, így meghatározva a két kontúr közötti 
területet. Az RMSE-hez hasonlóan itt is csak akkor lehet területet számolni, 
ha adott poláregyenesen van automatikusan meghatározott és manuálisan be-
rajzolt pont is, azaz az Area szintén az a) típusú hibát méri. 

 
4. ábra 

Az Area hibamérték számítása két nyelvkontúr között 
(Manuális: folytonos vonal, körök; automatikus: szaggatott vonal, csillagok.) 

A b) és c) típusú hibák méréséhez a beszédfelismerésben használt Word 
Error Rate-hez hasonlóan kialakítottuk a Tracking Error Rate (TER) változó-
hármast, mely tartalmazza az Insertiont (beillesztést), a Deletiont (törlést) és 
a Substitutiont (helyettesítést) (Csopor 2014). A Substitution az RMSE-nek 
megfelelő, ezért azzal a továbbiakban nem foglalkozunk. A TER-Insertion 
számítása során megszámoljuk azokat a pontokat, melyek az automatikus 
kontúrban megjelennek, de a referenciában nem; majd ezt elosztjuk az összes 
referenciában lévő pontok számával. A TER-Deletion számítása épp fordí-
tott: megszámoljuk azokat a pontokat, melyek az automatikus kontúrban nem 
jelennek meg, de a referenciában igen; majd ezt elosztjuk az összes referenci-
ában lévő pontok számával. Mivel a TER-Insertion és a TER-Deletion is 
arányszámok, ezért értéküket százalékban adjuk meg. 

Eredmények 
A mérési eredmények az 5. ábrán láthatóak, amelyen a négyféle hiba vál-

tozását ábrázoltuk a tanítóadat mennyiségének függvényében, külön a két be-
szélőre. Megfigyelhető, hogy az RMSE és az Area mindkét beszélő harmadik 
modelljénél (azaz amikor összesen 3 mondatot, kb. 600 képet használunk ta-
nításra) beáll egy bizonyos értékre, és egyre alacsonyabb mértékben csökken 



 Ultrahangos nyelvkontúrkövetés automatikusan:… 183 

további tanítóadat hozzáadásával. Mind EN1, mind HU1 beszélő esetén há-
rom mondatot felhasználva az RMSE 8 pixelre csökken, amely közel meg-
egyezik a manuális nyelvkontúrkövetés átlagosan 7 pixel hibájával (Csapó–
Lulich 2014b). Az Area hibamérték az RMSE-hez hasonló tendenciát mutat: 
a két hibamérték között a korreláció magas (EN1: 0,97; HU1: 0,99). 

 
5. ábra 

A négyféle hibamérték változása a tanítóadat mennyiségének függvényében a 
két beszélőre 

Az Insertion és Deletion értékei nem változnak egyértelműen a tanítóadat 
növekedésével. Az Insertion először csökken az ötödik mondat hozzáadásáig, 
majd kis mértékben növekszik. A Deletion hiba a negyedik mondat hozzá-
adásáig növekszik mindkét beszélő esetén (EN1-nél egészen 9,5%-ig); to-
vábbi tanítóadat hozzáadásával pedig csökkenni kezd. Ezen két hibamérték 
értékei valószínűleg nem közvetlenül függnek a tanítóadat mennyiségétől. Az 
Insertion és Deletion típusú hibák csökkentéséhez a tanítóadat előzetes válo-
gatása vagy más neurális háló architektúra lehet szükséges. 
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Következtetések 
Az eredmények szerint az AutoTrace programban két rejtett rétegből álló 

translational Deep Belief Network típusú mély neuronháló architektúrával, 
kb. 600 ultrahangos képet tanítóadatként használva már közelíthető a manuá-
lis nyelvkontúrkövetés átlagos négyzetes hibaként mért pontossága. Az átla-
gos négyzetes hiba a tanítóadat mennyiségét növelve folyamatosan csökken. 
Az automatikusan meghatározott nyelvkontúrszakasz hossza is változik a ta-
nítóadat függvényében: eredményeink szerint a tanítóadat felét felhasználva 
volt a legrövidebb a nyelvkontúr. Előzetes kísérleteink alapján az Insertion és 
Deletion típusú hiba a neurális hálózat architektúrájának változtatásával (pl. 
rejtett rétegek számának növelése) tovább csökkenthető (Csopor 2014). 

Az automatikus nyelvkontúrkövetés a beszédkutatás alapkérdéseinek meg-
válaszolása mellett hasznos lehet a nyelvoktatásban, a beszédrehabilitációban, 
illetve a beszédtechnológiában, audiovizuális beszédszintézisben is (Hueber et 
al. 2011). A további kutatás során tervezzük a fenti adatbázis képeiből ki-
nyerhető nyelvkontúr alakját összehasonlítani a beszédjelből mérhető for-
mánsértékekkel. A fenti kutatásban a kétdimenziós ultrahang-technológiát al-
kalmaztuk, melynek során a nyelv középvonaláról rendelkezünk információ-
val. A legújabb, háromdimenziós technológiával azonban a nyelv teljes felü-
letéről információt kaphatunk beszéd közben. Előzetes kísérleteink szerint a 
nyelv mozgása közel sem szimmetrikus, így a háromdimenziós vizsgálattal 
olyan kérdésekre is válasz kapható, hogy a nyelv mozgása és alakja milyen 
mértékben járul hozzá az akusztikai kimenet formálásához. 

Az elkészült párhuzamos beszéd – nyelvultrahang – videó – EGG adatbá-
zis kutatási célra szabadon elérhető és felhasználható (Csapó–Lulich 2014c). 
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