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Bevezetés 
A beszédadatbázisok egyre nagyobb szerepet kapnak a modern beszédku-

tatásban és a fejlesztési munkákban is. Az adatbázisok tartalmi gazdagodása 
jellemzi a legújabb irányt, amikor a kutatók igyekeznek minél többféle adat-
tal ellátni a beszédadatbázis eredeti hanganyagát. Jelen munkában is ilyen to-
vábbfejlesztésről számolunk be. A törekvésünk az volt, hogy egy új adatbá-
zisban számszerű adatokkal adjuk meg az artikulációs mozgások változását 
az akusztikai vetület függvényében mondat nagyságú jelfolyamra, annak 
minden pontján, minden hangjában. Így közvetve nyomon követhetők az ar-
tikulációs mozgások és állások, valamint közvetlenül vizsgálhatók azok 
akusztikai következményei. Akusztikai vetületnek tekintjük a zöngével ger-
jesztett orális csatorna rezonanciafrekvenciáit (Hz-ben megadva), amelyek az 
idő függvényében változva jellemzik az artikulációs mozgásokat. A beszéd-
képzés gerjesztett szűrő modellje szerint (Fant 1960) ugyanis a beszédhangok 
alapvető akusztikai tulajdonságait a változó keresztmetszetű hangképző üreg-
rendszer rezonanciatulajdonságai határozzák meg. Ezek a rezonanciafrekven-
ciák a legtöbb esetben a tulajdonképpeni formánsok, azonban tágabb értel-
mezést tesz lehetővé, ha ebben az adatbázisban továbbra is a rezonanciafrek-
vencia (RF) elnevezést használjuk. Ezzel biztosíthatjuk, hogy ne csak a 
magánhangzókra jellemző pillanatnyi rezonanciákat (formánsokat) jellemez-
zük, hanem le tudjuk írni például a zöngétlen mássalhangzók képzési helyét 
is az artikulációs állásra jellemző pillanatnyi rezonanciafrekvenciákkal. Az 
adatbázis sematizált formában tartalmazza a kiejtett hangsor minden hangjára 
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az adatokat. Egységes szerkezete lehetővé teszi programozott statisztikai 
vizsgálatok végzését, továbbá a koartikulációs hatások vizsgálatát, esetleges 
sematizálását akár három, akár öt beszédhangot felölelő területekre. Tanító 
adathalmazaként is használható gépi tanulási algoritmusokhoz. Tudomásunk 
szerint az első hasonló adatbázist, amelyik a vokális traktus rezonanciáinak 
adatait írja le beszédminták analizálásával angol nyelvre készítették (Deng et 
al. 2006). 

A koncepció 
Az adatbázis továbbfejlesztéséhez az alapgondolatot a gépi beszédfelisme-

rés egyfajta általánosítása adta. Ha sok beszédből ki lehet nyerni olyan általá-
nos adatokat, amelyek alapján egy beszédjelből visszakaphatjuk az azt felépí-
tő nyelvi egységeket (hangokat), akkor ugyanez megvalósítható a beszéd 
egyszerűbb reprezentálási formájával is, amikor csak a RF-adatok állnak ren-
delkezésre. Vagyis nem a beszédhangok azonosítására tanítjuk meg a felis-
merőt, hanem a RF-adatok általánosítására. Így a magyar beszédre jellemző 
RF-adatvonulatok valószínűsíthetők lesznek bármely hangsorra. Ezzel elér-
hetjük, hogy bármely szövegre jósolhatók lesznek az RF-vonulatok anél-
kül, hogy azt valaki kiejtette volna. Ennek megvalósításához tettük meg az 
első lépést a jelen munkával. 

Anyag és módszer 
A fejlesztés nyelvi alapanyaga a BME TMIT korábban fejlesztett párhu-

zamos, precíziós (PPBA) beszédadatbázisa (Olaszy 2013). Ebben az adatbá-
zisban 10 beszélő ugyanazokat a mondatokat olvasta fel. A teljes adatbázis 
összesen 19 657 db mondatot tartalmaz. A mondatokban a hanghatárok és a 
magánhangzók első három formánsának precíziós meghatározása 5 mérési 
pontban már egy korábbi fejlesztési fázisban megtörtént, ami előfeltétele volt 
a jelen munkának. 

A jelenlegi adatbázis kialakítása során a magánhangzókon felül a mással-
hangzókkal és a jelölt szünetekkel is számolni kellett, hiszen a mondat teljes 
hangsorát dolgoztuk fel. A szünetjelzések közé tartozik a start sil és az end 
sil, amely a mondat első hangja előtti illetve az utolsó hangja utáni időinter-
vallumot jelöli meg. A harmadik szünetjelzés a sil, amely a hangsor belsejé-
ben előforduló olyan események időintervallumát jelzi, amelyek nem tartoz-
nak a fonemikus hangsorozathoz, például szünetek, idegen hangelemek. 
A start sil, end sil és sil jelzések bármelyikét a továbbiakban SIL-lel jelöljük. 
A tanulmányban a következő hangcsoportokra hivatkozunk: 

a) V = magánhangzó; 
b) V’ = V + [j l v m n ɲ]; 
c) C = mássalhangzó;  
d) C’ = C − [ j l v m n ɲ]; 
e) C’’ = a C’ szünetekkel kibővített halmaza, azaz C’’ = C’ + SIL. 



224 Olaszy Gábor – Abari Kálmán 

A mássalhangzók feldolgozásánál két csoportot különítettünk el. Az első-
höz soroltuk azokat, amelyekben hasonló formánsstruktúra van, mint a ma-
gánhangzókban (V’). Ezeket tételesen meghatároztuk az RF-adatokat. A má-
sodik csoportba soroltuk a kis intenzitású, illetve a zöngétlen mássalhangzó-
kat (C’). Ezekben csak virtuális adatokat (VRF) adtunk meg, abból kiindulva, 
hogy ezek az adatok a hangzásban nem vesznek részt intenzíven kis energiá-
juk miatt. Ezek a VRF-adatok azonban a folyamatosság és az egységes adat-
szerkezet szempontjából voltak fontosak. A VRF-adatok nem tükrözik az ar-
tikulációs változásokat a hangon belül. 

A gépi tanuláshoz alapkövetelmény az egységes adatszerkezet. Ehhez iga-
zodva döntöttünk úgy, hogy megtartjuk a PPBA struktúráját, azaz minden 
mért beszédhangra öt ponton adtunk meg adatokat, a hang 10%, 25%, 50%, 
75% és 90%-os pontjában, és pontonként a 3-3 RF-adatot, de ezt kiterjesztjük 
a mondat minden beszédhangjára, hogy a teljes vizsgált hangsort tudjuk az 
orális csatorna RF-adataival jellemezni. Ez a döntés azonban új megvilágí-
tásba helyezte az RF-adatok meghatározását. A magánhangzók tekintetében 
természetesen az RF-adatok megfelelnek a formánsoknak (F1, F2, F3). Mi le-
gyen azokban az esetekben, amikor nem mérhetők formánsok; azért, mert 
például kicsi a zöngés jel amplitúdója, vagy azért, mert a gerjesztés zöngét-
len? Ez utóbbi esetekre úgy határoztunk, hogy úgynevezett virtuális RF-
adatokkal (VRF) fogjuk jellemezni a kérdéses jelszakaszokat. Ezek minden 
esetben valamely mássalhangzóhoz köthetők. A legegyszerűbb a V’C’V’-
kapcsolat ahol a C’-ben VRF-adatokat adunk meg. Bonyolultabb, amikor 
mássalhangzó-torlódás van a hangsorban (C’C’, C’C’C’, C’C’C’C’). A 
V’1C’V’2-helyzetre vonatkoztatva azt a reprezentációs formát vezettük be, 
hogy a V’1 utolsó (90%) adatait (Hz) lineárisan összekötjük a V’2 első (10%) 
megfelelő adataival (Hz), és ebből határozzuk meg a hangon belüli 5 idő-
pontban a VRF-értékeket (1. ábra). 

A mássalhangzó-kapcsolódások esetére is hasonló megoldást alkalmaz-
tunk, csak ott a C’C’-kapcsolat kapcsolódási pontjára meghatározott átlagolt 
Hz-értékhez végeztük a lineáris összekötést (2. ábra). 

A kialakított módszerrel elértük, hogy minden hangra egységes legyen az 
adattér, ami áttételesen kifejezi a pillanatnyi artikulációs állásokat a beszéd 
folyamatában. 

Az adatbázisban előforduló hangcsoportok számát és arányát az 1. táblázat 
tartalmazza a 10 beszélőre vonatkoztatva. Az adatbázisban tárolt hangok 
száma összesen: V + C = 779 540 db, így az RF-ek és VRF-ek száma együt-
tesen 11 693 100 db frekvenciaérték. 
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1. ábra 

A VRF-adatok meghatározása elméleti lineáris összekötéssel a [z] és a [t] 
hangokban (A kezdő és végpontokat a fekete körök jelzik. A hangokat 

SAMPA-jelekkel adtuk meg.) 

 
2. ábra 

A VRF-adatok meghatározása lineáris összekötéssel a [çh] C’C’ 
kapcsolatban (A kezdő és végpontokat a fekete körök jelzik. A hangokat 

SAMPA-jelekkel adtuk meg.) 
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1. táblázat: Hangcsoportok előfordulása az adatbázisban az összes beszélőre 
vonatkozóan 

Hangcsoport Előfordulás (db) Arány (%) 

V 332 827 42,7 
C 446 713 57,3 

[j l v m n ɲ] 144 573 18,3 
V’ 475 400 61,0 
C’ 300 140 39,0 

Módszer 
Az RF- és VRF-adatok meghatározásához gépi és manuális kombinált 

módszert alkalmaztunk. Első lépésben a Praat programmal (Boersma–
Weenink 2012) meghatároztuk az RF-adatokat a [j l v m n ɲ] hangokban (a 
magánhangzókban ezek már korábbról megvoltak). Ezután vizuális ellenőr-
zést hajtottunk végre a rossz mérési adatok korrigálására. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a zöngés mássalhangzók esetében az elemző algoritmusok 
sok hibát vétenek, ezért a vizuális ellenőrzésnek itt kiemelten fontos szerep 
jut. Tapasztalataink szerint a mérési hibák száma függ a beszélő hangjától is. 
Vannak olyan hangú bemondók, akik hangjára pontosabb értékeket állapít 
meg az algoritmus, és vannak olyanok, akiknél pontatlanabbakat ugyanazon 
beszédszakaszban. Példa látható erre a 3. ábrán. 

A vizuális ellenőrzés és javítás segítésére egy célprogramot (PROFEF) ké-
szítettünk, amely lehetővé tette egyrészről az RF-adatok vizualizálását a 
spektrogrammal együtt a mért pontokra vonatkoztatva, másrészt a képernyőn 
való manuális mozgatásukat a spektrális kép és a mért RF-adatok megfigyelé-
se alapján (Abari 2013). Egy példa látható a javítás előtti és utáni adatokra a 4. 
ábrán. 

Az első lépés után korrekt RF-adatok álltak rendelkezésre a magánhang-
zókban és a [j l v m n ɲ] hangokban. A fejlesztés második lépését gépi segít-
séggel végeztük el, azaz egy erre a célra fejlesztett algoritmussal, lineáris in-
terpoláció segítségével összekötöttük az eddig nem feldolgozott C’-hangok-
nál a szélső kijelölt RF-pontokat, és ebből számoltuk ki a VRF-adatokat a 
hang öt pontjára. 

A C’ virtuális rezonanciafrekvenciáit beállító algoritmus a hangkörnyeze-
tek alapján a következő eseteket különböztette meg: 

a) V’1C’V’2: összekötjük V’1 90%-os pontját a V’2 10%-os pontjával; 
b) V’C’C’’: összekötjük V’ 90%-os pontját a C’ 90%-os pontjával; 
c) C’’C’V’: összekötjük C’ 10%-os pontját a V’ 10%-os pontjával; 
d) C’’1C’C’’2: összekötjük C’ 10%-os pontját a C’ 90%-os pontjával. 
A 2. táblázatban a fenti négy eset előfordulási számát és arányát közöljük. 

A leggyakrabban előforduló V’1C’V’2-kapcsolat az összes eset majd 60%-át 
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teszi ki. A maradék kb. 40%-ban volt szükség átlagolt értékek felhasználására 
a VRF értékek meghatározásához. 

 
3. ábra 

A Praat programmal meghatározott RF-értékek négy beszélő hangjában a 
romlana szó [m l n] hangjaiban  

 
4. ábra 

A romlana szó [m l n] hangjainak mért RF-értékei a javítás előtt (bal) és után 
(jobb) 
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2. táblázat: A C’ VRF-adatainak beállítása során használt algoritmus négy 
esetének előfordulása 

Esetek Előfordulás (db) Arány (%) 

V’1C’V’2 177 864 58,5 
V’C’C’’ 167 385 22,2 
C’’C’V’ 156 015 18,4 
C’’1C’C’’2 112 876 10,9 

Az RF-, VRF-vizualizáló és -módosító PROFEF célprogram 
A program vizuális grafikus felhasználói felülettel rendelkezik. Futtatásá-

hoz az R statisztikai programcsomag és az Active Tcl 8.4+ ingyenes szoft-
vercsomag szükséges. Az 5. ábra az alkalmazás képernyőképét mutatja be, itt 
a képernyő legnagyobb részét a beszédmintához tartozó spektrogram teszi ki, 
amelyen a mért RF-értékeket kis színezett pontok jelenítik meg (a program-
ban a RF1 kékkel, a RF2 pirossal, a RF3 pedig zölddel van jelölve). 

 
5. ábra 

A PROFEF alkalmazás munkaképernyője a magánhangzók RF-adataival 

A hangszínkép fölött a bemondás ortografikus és fonetikus (SAMPA) for-
mája jelenik meg. A képernyő alján a vezérlőgombok és a szöveges beviteli 
mezők helyezkednek el. Ez utóbbiakkal meg lehet adni a keresési feltételeket. 
A vezérlőelemekhez tartoznak a lapozást végző gombok, amelyek segítségé-
vel a beszédadatbázis összes eleme elérhető, kereshető. Lehetőségünk van a 
beszédadatbázis lapozással elérhető elemeinek szűkítésére is, például egy 
adott beszélőre vagy egy tetszőleges hangsor, akár CVC-szekvencia előfor-
dulására is szűrhetünk, illetve egy tetszőleges beszédmintára is ugorhatunk. 

A PROFEF legfontosabb tulajdonsága, hogy segítségével vizuálisan meg-
jeleníthető az RF-adatok sorozata (mozgása) a mondatban. A hibák felisme-
rését a spektrogramon megjelenő, formánsértékeket jelölő pontok függőleges 
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pozíciójának vizuális ellenőrzésével végezhetjük el. A detektált hibák kézi 
javításához a pontokat az egér segítségével mozgathatjuk függőleges irány-
ban lefelé és felfelé. A mozgatás érzékenysége 15,3 Hz/pixel, azaz a legki-
sebb függőleges pontelmozdulás a hangszínképen ennyivel módosítja a for-
mánsfrekvencia értékét. A programmal akár hang, hangkapcsolat, szó keresé-
sét is elvégezhetjük. Ilyenkor a PROFEF felsorolja azokat a mondatokat, 
amelyekben a keresett elem szerepel, megadja, hogy hány ilyen mondat van 
az adatbázisban, és azt is, hogy éppen melyiket látjuk. A mondatokat egyen-
ként megjeleníthetjük, illetve vizsgálhatjuk a kiválasztott elemet. 

Eredmények 
A jelenlegi adatbázis kialakítása során a V’- és C’-hangcsoportok RF- és 

VRF-értékeit állítottuk be. Az adatokat tabulátorral tagolt szöveges állo-
mányba szerveztük, amelynek felépítése a 6. ábrán látható. 

A file oszlopban a beszédminta azonosítója szerepel. A példában a bm jelű 
férfi (f) bemondó 17. könyvtárában szereplő első mondatból (1701) szerepel 
a mondat első négy hangjára [juːli] vonatkozó adathalmaz. A label a hang 
szimbóluma SAMPA jelöléssel. A num azonosítja a beszédmintán belül a 
hangsor elemének a sorszámát (amely jelen esetben 2, mivel a mondat 
start_sil jelzéssel indul), azaz azt, hogy hányadik szegmentált elem a sorban. 
A time egy pont az időtengelyen (másodpercben mérve), amely a mérés he-
lyét jelöli meg. A pos egy azonosító, amely a mért hangon belül a mérési 
pontokat különbözteti meg (esetünkben például a 10 a 10%-os mérési pontot 
jelenti). Minden hangra öt sor vonatkozik. Az utolsó három oszlop az RF1–
RF3 értékeit tartalmazza Hz-ben kifejezve. 

Az adatbázis felhasználása 
Az adatbázis elsősorban gépi tanuló algoritmusok támogatását szolgálja 

tanító adathalmazként. Ezen felül számos más kutatás támogatására is szol-
gálhat. Például az ultrahanggal rögzített nyelvalak, illetve az ebből származ-
tatott nyelvkontúr összehasonlítható a beszédjelben mért formánsértékekkel 
(Csapó–Csopor 2015). Célzott keresésekkel tanulmányozhatunk adott koarti-
kulációs mozgássorokat, elemezhetjük a koartikuláció hatáskörét. Ez utóbbira 
mutatunk be egy példát. 

A koartikuláció hatásköre 
„A koartikulációs hatás több hangot is érinthet, nemcsak a szomszédosat” 

– írja Gósy (2004: 149). Az adatbázis vizuális ellenőrzése során is felfigyel-
tünk arra, hogy bizonyos hangkapcsolatoknál a vizsgált hangot követő +2. 
hang is befolyást gyakorol a hang artikulációjára. Ez főleg az RF2 adataiban 
látható. Magyarra ilyen vizsgálatokat még nem végeztek. Ezért célzott vizs-
gálatot terveztünk egy gyakori hangkapcsolatra. Az [or] kapcsolat [o] hangját 
vizsgáltuk, annak is a végét a 90%-os ponton, a hangkapcsolatot követő ma-
gánhangzó függvényében. Artikulációs szempontból tehát az elemzés a nyelv 
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vízszintes mozgására vonatkozott, amikor az előrefelé, a dentialveoláris kép-
zési helyhez közelít. Mindezt a követő magánhangzóra (+2. hang) jellemző 
nyelvmozgás függvényében vizsgáltuk. Az adatgyűjtésre mutat példát a 
7. ábra. 

  file label num time pos RF1 RF2 RF3 

1 f_bm_1701 j 2 0.1067 10 263 2014 2566 

2 f_bm_1701 j 2 0.1142 25 289 1998 2529 

3 f_bm_1701 j 2 0.1266 50 332 1917 2492 

4 f_bm_1701 j 2 0.1391 75 357 1831 2399 

5 f_bm_1701 j 2 0.1466 90 366 1536 2323 

6 f_bm_1701 u 3 0.1642 10 360 1230 2241 

7 f_bm_1701 u 3 0.1831 25 328 938 2303 

8 f_bm_1701 u 3 0.2146 50 304 899 2362 

9 f_bm_1701 u 3 0.2461 75 327 1018 2404 

10 f_bm_1701 u 3 0.2650 90 361 1234 2371 

11 f_bm_1701 l 4 0.2821 10 343 1425 2377 

12 f_bm_1701 l 4 0.2888 25 300 1418 2368 

13 f_bm_1701 l 4 0.3000 50 311 1475 2439 

14 f_bm_1701 l 4 0.3112 75 301 1485 2498 

15 f_bm_1701 l 4 0.3179 90 302 1479 2550 

16 f_bm_1701 i 5 0.3292 10 396 1655 2548 

17 f_bm_1701 i 5 0.3393 25 399 1774 2550 

18 f_bm_1701 i 5 0.3562 50 388 1965 2541 

19 f_bm_1701 i 5 0.3730 75 382 2107 2594 

20 f_bm_1701 i 5 0.3832 90 383 2121 2617 

6. ábra 
A Júliával kezdetű mondat első hangjainak adatsora 

Hipotézis: a vizsgált [or] hangkapcsolatokban az [o]-ban mérhető RF2-
értékek a hang végén annál magasabbak, minél magasabb az [r] hang után 
következő magánhangzó RF2-értéke. 

A vizsgálathoz az öt férfi beszélő anyagából gyűjtöttük ki a hangkapcsola-
tokat (3. táblázat). Összesen 114 ilyen mintát találtunk. 
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7. ábra 

A [koraː] hangsor [ο] hangja ugyanazon mondatban az öt férfi beszélő 
hangjában (A fekete pont a mérés helye minden mintában.) 

3. táblázat: A vizsgált [or] hangkapcsolatok adatai 

+2. hang az [o] 
után 

A 90%-os pont RF2-
átlaga az [o]-ban (Hz) 

Darab Példa 

[aː] 1256 34 korábban 
[ɔ] 1171 20 életkora 
[o] 1129 20 megkoronáz 
[u] 1101 15 szorul 
[eː] 1350 15 mikor ébren 
[i] 1390 20 akkoriban 

A mérés eredménye szerint az [o] hangban a hang 90%-os pontján az RF2 
értéke követi a +2. hangban megjelenő magánhangzók F2 szerinti szokásos 
elrendezését: u < o < ɔ < aː < eː < i (6. ábra). A 3. táblázatból kiolvasható, 
hogy a mért értékek átlagai rendre: 1001 Hz < 1129 Hz < 1171 Hz < 1256 Hz 
< 1350 Hz < 1390 Hz. A +2. hangok hat csoportjában az RF2-értékek szigni-
fikánsan eltérnek (Jonckheere–Terpstra-próba: p < 0,001). A hipotézis tehát 
igaznak bizonyult. 

Egy további vizsgálatot végeztünk az [ɔŋk] hangkapcsolat [ɔ] hangjára az 
őt követő +3. hang befolyásának megállapítására az [ɔ] RF2 90%-os pontjá-
nak összehasonlításaival. A hipotézis ugyanaz volt, mint az előző vizsgálat-
ban. Háromféle hangkapcsolatra találtunk adatot: [ ɔŋko] (25 db), [ɔŋkε] (20 
db) és [ɔŋki] (5 db). Az átlagok rendre: 940 Hz, 1131 Hz és 1214 Hz. Az elté-
rések szignifikánsak (Jonckheere–Terpstra-próba: p < 0,001), tehát ez a hipo-
tézis is beigazolódott. 

A két mérésből levonható következtetés, hogy érdemes mind a +2., mind a 
+3. hang hatását is szisztematikusan megvizsgálni, ha a koartikuláció hatás-
körét pontosabban akarjuk megismerni. Hasonló vizsgálatok elvégzését ter-
vezzük minden magánhangzóra a jövőben. 
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6. ábra  

Az [or] hangkapcsolat [o] hangjában, a hang 90%-os pontján az RF2-értékek 
eloszlása a +2. hang (vízszintes tengely) hat csoportjában 

Összefoglalás 
A bemutatott adatbázisban számszerű adatokkal adjuk meg az artikulációs 

mozgások változását az akusztikai vetület segítségével mondat nagyságú jel-
folyamra, annak minden pontján, minden hangjában tíz beszélő felolvasásos 
anyaga alapján. Az adatbázis adatai rezonanciafrekvenciákat jelentenek Hz-
ben kifejezve. Ilyen adatbázis még nem készült a magyar beszédre. Az adat-
halmaz közel 800 000 beszédhang adatait tartalmazza. Nagysága jó alapot je-
lent akár statisztikai vizsgálatokhoz, akár tanító adathalmazként gépi tanulás-
hoz, akár a koartikulációs hatások pontosabb megismeréséhez. Az adatok 
korrektségét a kézi ellenőrzés garantálja. Az adatbázisról információ található 
a következő honlapon is: http://magyarbeszed.tmit.bme.hu/artikulacio. 
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