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1. Bevezetés
A gépi beszédtechnológiát két nagyobb részterületre szokás felosztani, beszéd-
szintézisre és beszédfelismerésre. El®bbi a szöveg-beszéd, utóbbi pedig a beszéd-
szöveg átalakítást jelenti. A beszédszintézis, illetve a szövegfelolvasó alkalmazá-
sok kapcsán hamar nyilvánvalóvá vált, hogy milyen fontos a beszéd prozódiája a
jó érthet®ség és a természetesebb hangzás szempontjából. Mivel számos kutatás
foglalkozott a prozódia beszédszintézisbeli felhasználásával, ezek részletes felso-
rolása helyett ehelyütt csak a jól ismert Fujisaki-modellt említeném [1]. Magyar
nyelvre részletesen vizsgálták a prozódiát és beszédszintézisbeli felhasználható-
ságát Olaszy Gábor [2], és munkatársai [3].

Meglep® módon azonban a szintézisben és a beszédpercepció szempontjából
kiemelked®en fontos prozódia a gépi beszédfelismerésben napjainkban is csupán
érint®legesen kezelt, mellékes terület, pedig a klasszikus beszédfelismerésben las-
san b® évtizede egyfajta egyhelyben topogás mutatkozik: a szinte kizárólagosan
statisztikai eljárásokon alapuló beszédfelismerési technikák eljutottak a napja-
inkban adott technikai színvonal határáig, a beszédfelismerés azonban koránt-
sem tekinthet® megoldott feladatnak, különösen nem az olyan nyelvek esetében,
amelyekre az angol nyelvre kidolgozott felismerési megközelítés korlátozottan
alkalmazható. Ide tartozik a magyar nyelv is er®s agglutináló � toldalékoló �
sajátossága miatt. Emellett azonban egyetlen nyelv esetén sem mondható el az,
hogy az adott esetben kell®en megbízható, viszonylag nagyszótáras diktálás a
beszéd gépi értelmezését, megértését is magába foglalná, másképpen fogalmazva
a gépi beszédfelismerés során csupán akusztikai, és részben szintaktikai szint¶
feldolgozást végeznek, a teljes kör¶ szintaktikai és szemantikai feldolgozás azon-
ban elmarad (vö. [4]).

Maga a beszéd mint információhordozó sincs azonban teljesen kihasználva a
sz¶kebben vett beszédfelismerésben sem. A hagyományos beszédfelismerésben a
szegmentális (azaz beszédhang lépték¶) tartományba es® fonetikai szervez®dési
szintet, majd e felett a szavak, s®t inkább a szókapcsolatok szintjét veszik �gye-
lembe, el®bbit a fonéma-, utóbbit a nyelvi modellek testesítik meg a beszédfel-
ismer®kben. Ebben a feldolgozási láncban a beszéd mint akusztikai produktum
csak a legels® szinten, a szegmentális tartományban jelenik meg, utána nem
veszik �gyelembe. Pedig a szupraszegmentális szerkezet akusztikailag is alátá-
masztja a szókapcsolati szintet, és így információforrásként hozzájárulhat a tel-
jesebb beszédfelismeréshez, megnyitva az utat a valódi beszédértés irányába is.
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Gondoljunk csak arra, hogy a szupraszegmentálisan (prozódiailag) rosszul meg-
formált közlemény � azaz helytelenül hangsúlyozott, nem megfelel® hanglejtés¶
vagy éppen túl monoton beszéd � az emberi beszédértést megzavarja, s®t, meg is
tévesztheti, mégis ritkaságszámba mennek a szupraszegmentális tartománybeli
kutatások, a szupraszegmentális tartomány akusztikailag is megjelen® elemeit �
a szupraszegmentális beszédjellemz®ket � pedig nem használják a beszédfelisme-
résben. Árnyalja a képet, hogy a fonetikai és fonológiai tudomány sem egységes
a részleteket illet®en már a szupraszegmentális jellemz®k pontos meghatározása
kérdésében sem, nemhogy az egyes jellemz®k mérnöki tudományokban is jól
felhasználható egzakt leírásában.

Cikkemben a prozódiai információ akusztikai szint¶ feldolgozási lehet®ségeit
tekintjük át és vizsgáljuk a sz¶kebb értelemben vett beszédfelismerésben. El-
s®ként a nyelvtudományban is többféleképpen de�niált fogalmak kés®bbiekben
használt értelmezését adom meg, majd áttekintjük a prozódia beszédfelismerés-
beli felhasználhatóságát célzó - meglehet®sen kevés - nemzetközi kutatás eredmé-
nyeit. Végezetül a BME-TMIT Beszédakusztikai Laboratóriumában kifejlesztett
frázis- és szóhatár-detektálót, illetve az automatikus tagmondathatár-detektáló
és mondattípus-felismer® rendszerrel ismerkedünk meg.

2. A beszéd szupraszegmentális szerkezete
Az emberi beszéd szupraszegmentális, azaz a � leginkább a beszédhangoknak
megfeleltethet® � szegmentumok felett álló, azokon átível® jellegzetességeit sok-
féle néven emlegetik a nyelvtudományban. Munkámban a szupraszegmentális
beszédszerkezet és a prozódia elnevezéseket szinonímákként használom. Markó
de�níciója [5] szerint �a szupraszegmentális szerkezet a beszédprodukciós folya-
mat által létrehozott komplex beszédjelnek az a vetülete, amely az id®, a frek-
vencia és az intenzitás folyamatváltozásaiként írható le, és amelynek észlelése
állandó viszonyításban lehetséges�. Ez a meghatározás két fontos szempontot is
egységbe foglal: egyrészt kiemeli, hogy a prozódiai elemek észlelése mindig vi-
szonyítást feltételez, másrészt megadja, hogy ennek a viszonyításnak az alapja
id®tartamok, a frekvencia, és az intenzitás változásai. A m¶szaki gyakorlatban
tehát a prozódiai jellemz®k kinyerése e három alapmérésre vezethet® vissza: az
id®tartam mérése (i); a frekvencia meghatározása (ii), illetve frekvenciatarto-
mánybeli elemzés; és az intenzitás mérése (iii). A szupraszegmentális szerkeze-
tet létrehozó elemeket, a szupraszegmentumokat, legtöbbször az alábbiak sze-
rint különítik el [6]: hangsúly, beszéddallam, hanger®, ritmus, tempó, hangszín
és szünet. A következ®kben ezek közül a számunkra fontosabbakat tekintjük át
röviden.

A hangsúly valamely szó egy szótagjának kiemelése, megkülönböztetése a
többi szótagtól. A hangsúly létrehozásában három tényez® együttesen vagy egye-
dileg játszhat szerepet: (i) az alapfrekvencia kiemelkedése a hangsúlyos szóta-
gon, (ii) a hangsúlyos szótag nagyobb intenzitással való kiejtése (ezt nevezi a
nyelvészet nyomatéknak) és (iii) a hangsúlyos szótag magánhangzójának id®tar-
tambeli meghosszabbodása. A magyar nyelvben a hangsúlyérzettel els®sorban
az energia és az alapfrekvencia hozható kapcsolatba (vö. [6], [7]). A hangsúly
kötött, ha a mindig a hangsúlyos szó rögzített szótagján realizálódik. Például a
magyar nyelvben a hangsúly kötött, mivel mindig az els® szótagon jelenik meg.
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A beszéddallam a hangmagasság id®beli változása, e változás iránya és se-
bessége révén keletkezik. A beszéddallamot dönt®en az alapfrekvencia és an-
nak id®beli változása határozza meg [6]. A beszéddallam és hangsúly szorosan
összefonódik, a közlés szintaktikai tagolását együttesen adják. A hangmagasság
folyamatos változásai ún. dallammeneteket hoznak létre, melyek a változás irá-
nyától függ®en az alábbiak lehetnek: ereszked®, emelked® vagy lebeg®. Ha az
ereszkedés, ill. emelkedés id®ben gyorsan következik be, akkor es®, illetve szök®
dallammenetet találunk. A dallammenetek összekapcsolódva adják a beszéddal-
lamot, amely a mondattípus és modalitás szempontjából is meghatározó.

A hanger® a nyelvészeti szakirodalomban lényegében a pszichoakusztikai
hangosság fogalmának felel meg. Jóllehet az észlelt hangosságot alapvet®en a
hangintenzitás határozza meg, természetesen a frekvencia, és kisebb mértékben
az id®tartam is befolyásolja [8]. A hanger® mint szupraszegmentális jellemz®
szerepet els®sorban mondatok típusának, illetve modalitásának elkülönítésében
kaphat, ez a felkiáltó és óhajtó mondatokban a legszembet¶n®bb a kijelent®
mondatokhoz viszonyítva.

A szünet az egyik legfontosabb prozódiai jellemz®, alapformája a beszédet
megszakító néma szakasz, azaz az akusztikai értelemben vett jelkimaradás. A
szünet egyik nyelvi funkciója a közlemény tagolása a könnyebb dekódolhatóság
érdekében. A szünetet a puszta akusztikai jelkimaradásnál tágabban célszer¶
értelmezni, így számos más ún. szünethordozót azonosíthatunk, amelyek a per-
cepció szempontjából a jelkimaradással közel azonos hatást keltenek. Kassai
nyomán a magyar nyelvben az alábbi szünethordozókat különíthetjük el [6]:
akusztikai jelkimaradás; az egyébként jellemz® alkalmazkodások (pl. hasonulá-
sok) elmaradása, illetve a gondos artikuláció; beszédhangok megnyújtása a szü-
net el®tt vagy után, illetve a beszédtempó lassulása; glottális zár megjelenése
a szó eleji magánhangzók el®tt; kiemelked® hangsúly; a hangmagasság hirte-
len megváltozása; kitöltött (vagy hangos) szünet (pl. öö-zés, mm-zés). Gyakori,
hogy a fenti szünethordozók együttesen fordulnak el®, ezáltal is javítva a szünet
észlelhet®ségét.

3. A beszédfolyam tagolása prozódiai jegyek alap-
ján

A prozódia beszédfelismerésben való felhasználását el®ször (a múlt század nyolc-
vanas éveiben) az motiválta, hogy a folyamatos beszédfelismerést az egyszer¶bb
és már kidolgozott izolált szavas esetre vezessék vissza [9]. (Ekkor minden kiej-
tett szó után rövid szünetet kell tartani, emiatt a rendszer nagyon nehézkesen
használható.) A szavak határainak prozódiai jegyeken alapuló automatikus de-
tektálásával a felhasználó folyamatosan beszélhetne, így folyamatos beszédfel-
ismer®t érzékelne, amely rejtve izolált szavas alapon m¶ködne. Ezt az elképze-
lést végül nem sikerült megvalósítani, mert gyakorlatilag hibamentes szóhatár-
detektálást feltételez a hibák rendszerbeli továbbterjedése miatt. Ennek ellenére
a prozódia rendkívül jó támpontja lehet a beszédfolyam különböz® mélység¶
egységekre való tagolásának, ami hasznos lehet a beszédfelismerésben magá-
ban, vagy pedig a szintaktikai és szemantikai szint¶ beszéd- és nyelvfeldolgozás
akusztikai támogatásában. Az alfejezet további részében ezeket a lehet®ségeket
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tekintjük át részletesebben, el®tte azonban megismerkedünk a beszéd szupra-
szegmentális szerkezetének szervez®dési szintjeivel.

3.1. A szupraszegmentális szerkezet szervez®dése
A beszéd szupraszegmentális szerkezete fonológiailag az egyre magasabb szerve-
z®dés szerint szintekre bontható, e szintek rendre a fonológiai szó, a fonológiai
frázis, az intonációs frázis és a prozódiai frázis.

A fonológiai szó Hunyadi de�níciója szerint �az a legkisebb beszédszakasz,
amely önálló hangsúllyal (accent) rendelkezik� [10]. Ezt tekinthetjük a prozódia
legkisebb alapegységének. A fonológiai szavak a beszéd szótagszint¶ felbontá-
sával esnek egy nagyságrendbe, nem feltétlenül felelnek meg teljes szavaknak,
hanem azoknak egy-egy részletét is fedhetik a beszédben.

A fonológiai frázist több szomszédos fonológiai szó hozza létre, és ez az
a nyelvi egység, amely már önálló beszéddallam-kontúrral (dallammenettel) is
jellemezhet®. Hunyadi az idézett m¶vében megjegyzi, hogy ez a kontúr többnyire
nem teljes. Ezt úgy értelmezem, hogy a dallamkontúr a szomszédos fonológiai
frázisokban folytatódhat. A fonológiai frázist szavakból, vagy néhány szóból
álló szóláncból felépítettnek tekinthetjük (vö. [11]), a fonológiai frázisok határai
tehát mindig szóhatárok is egyben.

Az els® önálló (egy egységet képez®) beszéddallam-kontúrral és a szervez®-
dési szintnek megfelel® önálló hangsúllyal rendelkez® egységnek az intonációs
frázist tekintjük, melynek neve is jelzi, hogy egyfajta beszéddallam (intoná-
ciós) alapegységgel állunk szemben. Intonációs frázis alatt olyan beszédszakaszt
értünk, amely hanglejtés és hangsúlyozás szempontjából egy egységnek tekint-
het®, azaz az els® szótagon kötött hangsúlyú magyar nyelv esetén hangsúlyos
szótaggal indít és homogén hanglejtés¶ (azaz egy lezártnak tekinthet®, komplett
dallamegységet képez).

Használni fogjuk még a prozódiai frázis fogalmát, melynek gyakori beszéd-
technológiai értelmezése két szünet közötti beszédszakasz [12]. A továbbiakban
tehát prozódiai frázis alatt két akusztikai jelkimaradással is jelzett szünet közötti
beszédszakaszt értünk.

3.2. Prozódia alapú automatikus beszédfolyam-szegmentálás
A beszédfolyam legdurvább felbontást adó tagolása a prozódiai frázisok ha-
tárainak detektálása. A prozódiai frázisok egymástól jellemz®en jól elkülönül-
nek, közöttük általában szünet is található akusztikai jelkimaradás formájában,
melynek ideje alatt gyakran leveg®vétel is történik, így a prozódián alapuló auto-
matikus beszédfolyam-tagolásnak ez a legegyszer¶bb formája. Régóta létez® és
triviális alkalmazás a beszédfelismer®kben a szünet közvetlen detektálása csend-
modellel, amelyet a beszédhang-modellekhez hasonlóan tanítanak be, a szavak
végén pedig opcionálisnak tekintik ®ket. Ez az eljárás a robusztusságot meg-
követel® alkalmazásokban a zaj miatt kevésbé megbízható, ekkor a prozódiai
frázisok határai más prozódiai jegyek, jellegzetes szünethordozók alapján hatá-
rolhatók be. Az erre épül® alkalmazások - a nyelvi sajátosságokat is �gyelembe
véve - az alapfrekvencia, az energia, vagy az id®tartamok értékeit, változásait
�gyelik, ily módon például meghatározható, hogy a beszédfelismerési folyamat
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kimenetén megjelen® szóláncban mely szóhatárra esik egyben prozódiai frázis
határa is [13]. A hivatkozott m¶ben [13] például Gallwitz és munkatársai Multi
Layer Perceptron (MLP) alapú automatikus osztályozót tanítottak be a prozó-
diai frázisok határainak detektálására. Az MLP bementét az alapfrekvencia és
az energia, illetve az ezekb®l származtatott jellemz®k adták. A publikált ered-
mények szerint a prozódiai frázisok határainak 75%-át helyesen azonosította a
rendszer.

Mivel a prozódiai frázisok jellemz®en tagmondat- vagy mondathatárokra es-
nek, ezért a beszédfolyam mondatokra történ® automatikus szegmentálása a
prozódiai frázisok behatárolásán alapulhat. Ezután már csak ezt kell eldönteni,
hogy az adott prozódiai frázis egyben zárja is a mondatot, vagy sem. Napjaink-
ban az automatikus mondathatár-detektálás reneszánszát éli, hiszen híranyag-
adatbázisok (Broadcast News Databases) esetében jó kiindulási alapja lehet a
téma szerinti osztályozásnak [14], párbeszédekben, többszerepl®s beszélgetés-
ben a beszél®váltások detektálásának [15], képezheti a szemantikai feldolgozás
alapját [16], stb.

Értelemszer¶n célravezet® lenne, ha nem csak a prozódiai frázisok, hanem
kisebb nyelvi egységek határait, optiális esetben maguknak a szavaknak a hatá-
rait is detektálni tudnánk. A természetes nyelvek feldolgozásával foglalkozó al-
kalmazások számára pedig hasznos lenne a prozódia által tükrözött, szintaktikai
tagolásra és a szemantikai összefüggésekre vonatkozó akusztikai információ ki-
nyerése a beszédjelb®l. A kötött hangsúlyú nyelvek esetében az önálló hagsúllyal
és beszéddallam-kontúrral jellemezhet® fonológiai frázisok határai jól detektál-
hatók rejtett Markov-modell alapú gépi rendszerrel [17]. A következ® fejezetek-
ben a fonológiai frázisok határainak detektálására alkalmas eljárást mutatok be,
el®tte azonban meg kell említeni, hogy egyes �szerencsés� helyzet¶ nyelvekben
akár a fonológiai szavak határainak detektálása is lehetséges lehet, így például
a prozódiailag igen gazdag japán nyelv esetében [18].

4. Fonológiai frázisok határinak detektálására vissza-
vezetett szóhatár-detektálás kötött hangsúlyú
nyelvekben

A kötött hangsúlyú nyelvekben - így a magyar nyelvben - a fonológiai frázi-
sok határainak detektálása alapján szóhatár-detektálás is megvalósítható, amely
a beszédfelismer®kben a felismerési arányt javítja [17]. Kihasználva a magyar
nyelv els® szótagon kötött hangsúlyozását az is igaz, hogy ha fonológiai frázi-
sok határai ismertek, akkor a hangsúlyos pozíciók el®tt szóhatárnak kell lennie.
A következ®kben egy folytonos rejtett Markov-modellezésen alapuló prozódiai
szegmentálót mutatok be, amely a fonológiai frázisok osztályozása révén a fo-
nológiai frázishatárra es® szóhatárok detektálásra alkalmas.

A prozódiai szegmentálás során az egyes mondatépít® fonológiai frázisok mo-
delljeinek beszédfolyamhoz történ® illesztése zajlik. Az illesztett modellek kap-
csolódásai adják a fonológiai frázisok határait. Az egyes modellezend® fonológiai
frázistípusok elkülönítésének alapja a hangsúly és a kapcsolódó beszéddallam-
kontúr, valamint a hanger® változásai. Fizikailag ez az alapfrekvencia és az ener-
gia mint prozódiai jellemz®k felhasználását jelenti. A rendszer blokkvázlata a
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1. ábra. Fonológiai frázisok illesztését végz® modul (prozódiai szegmentáló) blokk-
vázlata.

1. ábrán látható. A fonológiai frázisok egyes típusainak elkülönítése a fonoló-
giai frázis beszéddallamának egy általunk bevezetend® �prototípusa�, alapsé-
mája szerinti összehasonlításban történik. Korábban láttuk, hogy a hangsúlyos
pozíciókon az alapfrekvencia (F0) és energiaszint értékei kiemelkednek. Az els®
szótagon kötött hangsúly esetében az típusok alapsémája a hangsúly jelentette
prominencia, majd az azt követ® lassú ereszkedés a következ® hangsúlyos szaka-
szig. A fentiek kijelent® mondatra értend®ek azzal a megkötéssel, hogy a beszél®
érzelmei, illetve egyéb szituációs tényez®, funkció a szupraszegmentális jellem-
z®ket túlzottan nem befolyásolják. A mondatbeli elhelyezkedést®l és a hang-
súlyosság mértékét®l függ®en magyar nyelvre az alábbi fonológiai frázistípusok
különíthet®k el (1 táblázat):

1. táblázat. Fonológiai frázistípusok magyar nyelvre.
Címke Leírás
me Mondat eleje
fe Er®sen hangsúlyos fonológiai frázis
fs Mellékhangsúlyos fonológiai frázis
fv Folytatást jelz® szintaktikai határ
s Hangsúlytalan szakasz vagy rövid szünet
mv Mondat vége
sil Szünet (csend)

4.1. Akusztikai el®feldolgozás
Mivel a fonológiai frázisok modellezése az alapfrekvencián és az energián ala-
pul, e két jellemz® kinyerése és feldolgozása szükséges. Mind az alapfrekvenciát,
mind az energiát közvetlenül a 16 biten kódolt, 16 kHz frekvenciával mintavéte-
lezett digitális beszédjel alapján számítjuk 10 ms keretid®nként. A feldolgozás
az alapfrekvencia esetén a következ®képp alakul: AMDF-alapú algoritmussal
meghatározzuk az alapfrekvenciát, majd oktávugrás elleni sz¶rést végzünk az
alapfrekvencia-menetben gyakran el®forduló oktávugrások kisz¶résére. Az ok-
távsz¶rést 5 pontos átlagoló-sz¶rés követi, majd logaritmikus tartományban in-
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terpoláljuk az alapfrekvenciát a zöngétlen helyeken. Az energiát 25 ms méret¶
Hamming ablakkal számítjuk, ezt azonban minden esetben további átlagolás kö-
veti legalább 5 pontos átlagoló-sz¶r®vel. Ezután mind az alapfrekvencia, mind
az energiaértékekhez els® és másodrend¶ deriváltjaikat is kiszámítjuk. A derivál-
tak közelítésére alkalmazott regressziós képletben a �gyelembe vett környezetet
három lépcs®ben fokozatosan növelve valójában 3-3 els® és másodrend¶ derivál-
tat képzünk (vö. [13]), rendre ±10, ±25 és ±50 keretnek megfelel®en ablakolt
minták alapján, így a véglegesen kapott jellemz®vektor 14 dimenziós.

4.2. A fonológiai frázismodellek betanítása
A prozódiai szegmentáló betanításához a BABEL beszédadatbázisból [19] 1600
mondatból álló beszédanyagot használunk fel. A szöveganyagot kézzel, majd
félautomatikusan felszegmentáltuk a 1. táblázatban szerepl® frázistípusokra. A
kézi szegmentálás az el®z® pontban bemutatott akusztikai feldolgozással nyert
alapfrekvencia- és energiaértékek megjelenítésével történt, a lehallgatás során ka-
pott szubjektív ítéletet is �gyelembe véve. A betanítást HTK keretrendszerben
[20] a normál rejtett Markov-modelles tanítás menetének megfelel®en végezzük.

4.3. Az automatikus prozódiai szegmentálás menete
Az automatikus prozódiai szegmentálás a fonológiai frázismodellek illesztésével
történik. A vonatkozó nyelvtan (IGm) a következ® alakot ölti:

IGm = [sil] < [me]{fe|fv[s]}[mv][sil] > sil (1)
ahol a '< >' szimbólumok egy vagy több, a ' ' nulla, egy vagy több ismétl®dést
jelölnek. A '|' szimbólum kizáró vagy kapcsolatot, a '[ ]' opcionálisan elmaradó
eseményeket jelölnek.

A (1) összefüggés a kijelent® mondat intonációját veszi alapul, ekkor a fo-
nológiai frázisok sorrendje a mondatindítás (me), majd hangsúlyos elemek (fe),
illetve folytatást jelz® elemek (fv) sorozata. Utóbbit egy hangsúlytalan eresz-
ked® szakasz is követheti (s). A mondatot a mondat vége (mv) osztály zárja.
A mondatok ismétl®dését is megengedve kapjuk a fenti IGm prozódiai nyelv-
tant. A prozódiai-nyelvi modellben a mellékhangsúlyos fs osztály nem szerepel,
szerepét az er®sen hangsúlyos fe osztály veszi át. Ennek oka, hogy az fs gyen-
gén hangsúlyos osztály illesztése a mikroprozódiai ingadozások miatt kísérleti
tapasztalataink alapján pontatlan, ezért helyette az er®sebb hangsúlyt repre-
zentáló fe osztályt használom.

Jóllehet a prozódiai-nyelvi modell alapja a kijelent® mondat, ez egy az egy-
ben alkalmazható felszólító vagy felkiáltó mondatra jellemz® mondatszint¶ hang-
lejtés esetén is (legfeljebb a mondatvégi mv helyett a prozódiai szegmentáló fv
osztályt illeszt �megnyomott� utolsó szótagok esetén). Könnyen belátható az is,
hogy az egyes elemek opcionálissá tételével a kérd® mondatokra jellemz® into-
náció is �összerakható�.

4.4. Szóhatár-detektálás prozódiai szegmentálás alapján
A fonológiai frázisok osztályozása rejtett Markov-modelles megvalósításban a
beszédfolyam prozódiai szegmentálását végzi, fonológiai frázisokra. Ekkor a rend-
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szer m¶ködése hasonló ahhoz, ahogy a beszédfelismer® az egyes szavakat � a
felismert szólánc egyes tagjait � a beszédjelhez rendeli, jóllehet beszédfelisme-
résnél nem els®sorban ezen szavak kezd®- és végid®pontjai az érdekesek a fel-
használás szempontjából, hanem az illesztett szószekvencia. Markov-modelles
mintaillesztésnél azonban a felismerés végén visszakövethet® az is, hogy a leg-
valószín¶bbnek adódott út mentén haladva melyik szónak hol volt a kezdete
és a vége. A prozódiai szegmentáló fonológiai frázisok szekvenciáit fogja illesz-
teni a beszédjelb®l származó szupraszegmentális jellemz®khöz, majd a dekódolás
végén visszakövetéssel kinyerhet® a prozódiai szegmentálás, és így a fonológiai
frázishatárok id®beli elhelyezkedése is. A fonológiai frázishatárok szóhatárokra
esnek, a kísérletben a szóhatárok detektálásának pontosságát (precision (PRC),
(2) összefüggés) és hatékonyságát (recall (RCL), (3 összefüggés) vizsgáljuk:

PRC =
tp

tp + fp
(2)

RCL =
tp

tp + fn
(3)

ahol tp a helyesen detektált szóhatárok, fp a tévesen detektált szóhatárok, fn
pedig a nem detektált, de a referencia szerint meglév® szóhatárok száma. A
szóhatárt akkor tekintjük helyesen bejelöltnek, ha a referencia átiratban sze-
repl® szóhatár 100 ms-os környezetébe esik. A referencia átirat fonéma szint¶
szegmentálás és ortogra�kus átirat alapján állítható el®. a szóhatár-elhelyezések
id®beli pontosságát (TPR) a

TPR =
1
H

H∑

i=1

|ti − tref | (4)

szórás típusú mértékkel határozhatjuk meg, ahol H a helyesen (100 ms-on belül)
detektált szóhatárok száma, T a keretid® (10 ms), ti a detektálás id®pontja, tref

a szóhatár tényleges elhelyezkedése beszédhang szegmentálás alapján.
A fonológiai frázisok illesztése elvén m¶köd® szóhatár-detektálást kísérletileg

optimalizáltuk a betanító anyag mérete, a tanítandó frázistípusok meghatáro-
zása, a Markov-modellek állapotainak száma és az állapotokhoz tartozó kibo-
csátási valószín¶séget megadó függvények Gauss-komponenseinek száma függvé-
nyében [17]. Az optimalizát rendszerrel a szóhatárok detektálásának eredményei
a 2. táblázatban láthatók.

2. táblázat. A szóhatár-detektálás pontossága (PRC), hatékonysága (RCL) és
id®beli pontossága (TPR)

PRC [%] RCL [%] TPR [ms]
79,2 58,5 32

5. A beszédfelismerés eredményességének javítása
prozódiai információ alapján

Veilleux és Ostendorf úttör®kként vizsgálták a prozódia felhasználási lehet®sé-
geit a beszédfelismerésben amerikai angol nyelvre [21]. A szerz®k a közlés szup-
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raszegmentális szerkezetét egy referenciával vetik össze, amelyet a szintaktikai
struktúra ismeretében generálnak le. Ehhez természetesen szükség van a felis-
merési hipotézisekre, pontosabban azok közül az N legvalószín¶bbre (N-best).
Az aktuális és a referenciaminta korrelációja alapján (hasonlóságának méré-
sével) hasonlósági mérték vagy pontszám (score) számítható, amellyel a felis-
merési hipotézisek (újra)súlyozhatóak, így az akusztikai-fonetikai súlyok, illetve
a nyelvi modell által adott szintaktikai súlyok utólag kombinálhatók a prozó-
diai pontszámokkal mint súlyokkal. Ez a módszer a felismerést kissé lassítja,
hiszen a szupraszegmentális referenciastruktúra generálásához már a Viterbi-
algoritmussal súlyozott hipotézisgráfnak el® kell állnia. A hipotézisgráfok újrasú-
lyozásával egyébként szinte minden olyan prozódiai alkalmazás esetén találkoz-
hatunk, amelyekkel a cél a beszédfelismerés eredményességének javítása ([18],
[12], [22]). A következ®kben részletesen áttekintünk egy újrasúlyozási algorit-
must, amelyet a korábban áttekintett prozódiai szegmentáló beszédfelismer®be
építésére használhatunk fel.

5.1. Hipotézisgráfok újrasúlyozása prozódiai információ alap-
ján

A hipotézisgráfok újrasúlyozása a prozódiai szegmentálás alapján történik. Az
alapötlet az, hogy azokat a szavakat és szóláncokat (a hipotézisgráfból kinyer-
het® szósorozatokat, amelyek egy-egy lehetséges felismerési utat adnak meg),
amelyek esetén a szavak határai id®ben egybecsengenek a prozódiai szegmentá-
lás által jelzett határokkal, valamilyen módon részesítsük el®nyben a felismerés-
kor, azaz a hozzájuk rendelt valószín¶ségi súlyt növeljük. Hasonlóképp, azokban
az esetekben, amikor a prozódiai szegmentáló által megadott határok szavak
belsejébe esnek, a hipotézishez eredetileg hozzárendelt súlyokat csökkentjük.

Problémát okozhat azonban, hogy a prozódiai szegmentáló sem m¶ködik hi-
bamentesen, azaz bizonyos százalékkal téves ítéletet hoz a fonológiai frázisoknak
megfelel® szavak határait illet®en. Spontán beszédben még gyakoribbak azok a
jelenségek, amelyek az automatikusan futó algoritmust megzavarhatják (gyako-
ribbak a szótévesztések, javítások, el®fordulhat, hogy a prozódia eltorzul, ha a
beszél® �mondat közben meggondolja magát� és máshogyan folytatja közlend®-
jét, a hevesebben kifejezett érzelmek is befolyásolhatják a prozódiát, stb.), ezért
valamilyen mértékben a prozódiai információt, azaz a prozódiai szegmentáló
kimenetét is fenntartással kell kezelnünk.

Ügyelnünk kell továbbá arra is, hogy a prozódiai információ szupraszegmen-
tális jellegéb®l adódóan az id®pontokat tekintve kevésbé pontos lokalizációt tesz
lehet®vé, mint azt az egyes beszédhangok � így akár az egyes szavak � határai-
nál a beszédfelismer®kben �megszokhattunk�. Gondoljunk például arra, hogy ha
egy adott fonológiai frázis utolsó beszédhangjaként zöngétlen hangot (különö-
sen, ha zöngétlen réshangot) találunk, számunkra az utolsó �biztos� támpontot a
legutóbbi magánhangzó jelenti. Ez máris egy beszédhanghossznyi bizonytalansá-
got jelent, amit a prozódiai szegmentáló a beszédhangsor ismeretének hiányában
nem tud feloldani. Éppen ezért a prozódiai szegmentáló által megjelölt határokat
intervallummá transzformáljuk, azaz megengedünk bizonyos ∆T csúszást a pro-
zódiai szegmentáló által megállapított határhoz (tB) képest. Az intervallumon
belül a ténylegesen el®rejelzett határtól való távolság függvényében értelmezünk
egy a szóhatár adott id®pontban történ® elhelyezkedésének valószín¶ségével ará-
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nyos pontszámot (LB) az alábbiak szerint:

LB(t) = A ∗ cos(
π

2∆T
t) + A (5)

ahol A választható konstans. LB(t) értéke minden más esetben 0. Mindezek
után rátérhetünk a hipotézisgráfok tényleges újrasúlyozásának algoritmusára: a
hipotézisgráf éleihez szavak vagy szóláncok, csomópontjaihoz pedig a megfelel®
kezd®- és végid®pontok vannak rendelve. Az újrasúlyozáshoz minden, a gráfban
található szót vagy szóláncot kigy¶jtünk, majd kezd®- és végpontjaira pontszá-
mot számítunk, amely annál nagyobb (lásd (5) összefüggés), minél közelebb van
a prozódiai szegmentáló által jelzett határhoz a szó eleje, illetve vége:

Screnum = waLB(tstart) + wbLB(tend) (6)

ahol tstart a szó gráf szerinti kezd®, tend a szó gráf szerinti végpontjának felel
meg (az id®ben), wa és wb pedig súlyok. Ezt követ®en a szó valamennyi i keretére
� az els® és utolsó k darab keret kivételével � összegezzük az LB(ti) értékeket,
ahol ti az aktuális keretid®:

Scpenalty =
N−k−1∑

i=k+1

LB(i) (7)

A fenti képletben N a szóhoz tartozó összes keret száma, k= ∆T=100 ms pedig
ésszer¶ választásnak kínálkozik. A gráf éléhez tartozó új Screscored pontszám
értéke pedig:

Screscored = wOScoriginal + wP (Screnum − Scpenalty) (8)

ahol Scorig a gráf éléhez eredetileg tartozó, most felülbírált pontszám (élsúly),
wO és wP pedig súlytényez®k.

5.2. A prozódiai szegmentáló beépítése gépi beszédfelis-
mer®be

A 4. fejezetben bemutatott magyar nyelv¶ prozódiai szegmentálót az el®z® al-
pontban bemutatott hipotézisgráf újrasúlyozási algoritmust megvalósítva ma-
gyar nyelv¶, szakorvosi leletek diktálására használható folyamatos beszédfelis-
mer®be építettük be. A beszédfelismer® szótárának elemszáma viszonylag cse-
kély, mintegy 4000 szó. A bi-gram nyelvi modellt a kísérletben binarizáltuk, azaz
csak azt tüntettük fel benne, milyen szavak után milyen szavak el®fordulása
megengedett a szövegben. Ezzel célunk annak kipróbálása, képes-e a prozódiai
információ minimális nyelvtani információ mellett a felismerés hatékonyságát
javítani. Ezzel a nagyszótáras alkalmazások felé tekintünk, ugyanis nagy szótár-
méret esetén a nyelvi modell elkészítéshez rendkívül nagy szövegadatbázis kell,
a nyelvi modell használata pedig rendkívül m¶veletigényes. Különösen igaz ez
az agglutináló nyelvekre � így a magyarra is � amelyek esetén viszonylag kis
tématerület esetén is relatíve nagy az el®forduló szóalakok száma a toldalékoló
jelleg miatt.

A felismer® HTK környezetben implementált, felépítését tekintve a �klasszi-
kus� 39 MFCC együtthatót alkalmazó, a kibocsátási valószín¶ségeket 32 Gauss
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2. ábra. Egy a beszédfelismer® által felismert mondat és a párhuzamos prozódiai
szegmentálás kimenete. Az ábrán rendre a hullámforma, a spektrum, a feldolgo-
zott alapfrekvencia és energia, a prozódiai szegmentálás és a tényleges szószek-
vencia látható.

függvény szuperponálásával leíró, 10 ms keretidej¶ rendszer. A felismer® betaní-
tásához az MRBA adatbázis [23] mintegy 8 órányi, részben beszédhang-szinten
felszegmentált anyagát használtuk fel, összesen 37 beszédhang-modell készült.
Ebbe a felismer®be építetjük be a prozódiai szegmentálót, és vizsgáljuk a felisme-
rési eredmény változását. A (6) és az (8) képletekben megadott súlyok értékeit
tapasztalati úton az alábbiakra állítottam be: wa=0,5, wb=0,5, wO=1, wP=2,5.

A kísérleti rendszerrel hasi és kismedencei ultrahangos leletek felismerését
vizsgáljuk összesen 20 darab leletre. (Egy lelet nagyságrendileg kb. 10-20 mon-
datot tartalmaz.) A felismerést azonos körülmények között azonos (rögzített
majd visszajátszott) leletekre el®ször az alaprendszerrel, majd a prozódiai szeg-
mentálóval kib®vített rendszerrel elvégezve a 3. táblázatban közölt eredményeket
kaptuk. A prozódiai szegmentálóval kib®vített rendszer teljesítménye összessé-
gében 3,8%-kal javult.

3. táblázat. A helyesen felismert szavak aránya a prozódiai szegmentáló nélküli
(ASR), valamint a prozódiai szegmentálóval kib®vített rendszerben (ASR+PS),
illetve a relatív javulás.

Helyesen felismert szavak [%] Realtív javulás [%]
ASR 76,0 -

ASR+PS 78,9 3,8

A relatív 3,8% javulás 4 ezer szavas, igen behatárolt szó- és mondatkész-
let¶ beszédfelismer® alkalmazásban véleményünk szerint nagyon jó eredmény,
ez ugyanis a szótár méretének növelésével, illetve a felismerend® szöveganyag
kötetlenebbé választásával még nagyobb teljesítménynövekedést eredményezhet.
A 2. ábra egy a beszédfelismer® által felismert mondatot jelenít meg, a prozódiai
szegmentáló kimenetével párhuzamosan ábrázolva.
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6. Tagmondathatárok detektálása és a mondat-
típus felismerése

Az eddigiekben bemutatott prozódiai szegmentáló fonológiai frázisokat modelle-
zett. A fonológiai frázisok helyett nagyobb egységek, prozódiai frázisok is model-
lezhet®k. Ebben az esetben a tagmondatok, mondatok prozódiai viszonyait leíró
modellek szükségesek, amelyek szintén az alapfrekvencia és az energia menete
alapján különíthet®k el [17]. Fontos különbség a fonológiai frázis alapú szóhatár-
detektáló és a modalitásfelismer® alkalmazás között, hogy el®bbi esetben az il-
lesztett frázis típusa gyakorlatilag közömbös volt, a lényeges információt csak
az illesztett modellek határai adták, míg most az illesztett tagmondatosztály
adja meg a mondat modalitását, így ez is informatív, hiszen ennek alapján lesz
lehetséges az írásjelek kitétele a felismert szövegben, ha a modalitásfelismer®t
beszédfelismer®be építjük be.

A fonológiai frázisok modellezésére betanított rejtett Markov-modell alapú
rendszer könnyedén adaptálható a tagmondatoknak általában megfelel® pro-
zódiai frázisokra. Ehhez az egyes modellezend® tagmondattípusok elkülönítése
szükséges, amelyet magyar nyelvre a 4. táblázatban mutatunk be.

4. táblázat. A modellezésre elkülönített tagmondattípusok magyar nyelvre.
Címke (Tag)Mondattípus Jellemz® hanglejtés
KZ Kijelent® mondat záró tagmondata Ereszked®
NZ Nem záró tagmondat (Ereszked®, majd) lebeg® / emelked®
KK Kiegészítend® kérdés Es®-ereszked® (végén esetleg szök®)
EK Eldöntend® kérdés Emelked®-es®
FF Felszólító és felkiáltó mondatok Szök®, majd megtartott / ereszked®
OH Óhajtó Lebeg®

A mondattípus-felismer® betanításához a szupraszegmentális tartományban
(alapfrekvencia és energia) feldolgozott beszédet tagmondat szinten szegmen-
táltuk és címkéztük, az optimális osztályozáshoz szükséges osztályokra való fel-
bontást iteratívan sz¶kítettük a fenti 6 osztályra (a hetedik a szünet). A felis-
meréshez alkalmazott nyelvtan az (1) összefüggésnél is használt jelölésekkel:

Gtm = [sil] < [NZ](KZ|EK|KK|FF |OH)[sil] > [sil] (9)

A teljesítményt ezúttal a beszédfelismerésben szokásos helyes felismerési aránnyal,
tagmondatosztályokra bontva az 5. táblázatban közölt eredményeket kaptuk az
elkülönített tesztadatbázison [17].

7. Összegzés
A cikkben a prozódiai jellemz®k beszédfelismerésbeli felhasználásával foglakoz-
tunk. Röviden de�niáltuk a szupraszegmentális, másnéven prozódiai szerkezet
jelentését, áttekintettük a fontosabb szupraszegmentumokat és az ®ket meghatá-
rozó akusztikai jellemz®ket. A beszédszintézis területén nélkülözhetetlen prozó-
diai modellezést a beszédfelismerésben nem használják elterjedten, pedig segít-
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5. táblázat. Tagmondattípusokra lebontott helyes felismerési arány.
Címke (Tag)Mondattípus Helyes felismerés [%]
KZ Kijelent® mondat záró tagmondata 53,5
NZ Nem záró tagmondat 61,4
KK Kiegészítend® kérdés 77,8
EK Eldöntend® kérdés 63,4
FF Felszólító és felkiáltó mondatok 52,7
OH Óhajtó 52,0
sil szünet 93,9

ségével a szintaktikai és szemantikai szint¶ beszédfeldolgozás teljesebbé tehet®,
s®t a beszédfelismerés eredményessége is növelhet®.

Áttekintettünk egy magyar nyelvre kidolgozott, de kötött hangsúlyú nyel-
vekre általánosítható, fonológiai frázisok felismerését végz® rejtett Markov-modell
alapú rendszert, amely a fonológiai frázisok határaira es® szóhatárokat 79,2%
pontossággal és 58,5% hatékonysággal azonosította az alapfrekvencia és az ener-
gia menete, illetve ezekb®l származtatott szupraszegmentális jellemz®k alapján.
Ezt a szóhatár-információt gépi beszédfelismer® alkalmazásban felhasználva, a
hipotézisgráfok újrasúlyozásával magyar nyelv¶ orvosdiagnosztikai alkalmazás-
ban a helyesen felismert szavak aránya relatív 3,8%-kal növekedett.

A fonológiai frázisok felismerésére és illesztésére kidolgozott rendszer tag-
mondathatárok detektálására, és a mondattípus felismerésére is használható.
Ekkor a tagmondatoknak, mondatoknak megfelel® intonációs kontúrt (helyeseb-
ben annak alapfrekvencia és energia, valamint származtatott jellemz®k alapján
megalkotott modelljét) felhasználva a tagmondatok határai, és a mondatok tí-
pusa azonosítható, ami a beszédfelismer® kimenetének írásjelezésére használható
fel a szemantikai elemzés támogatása mellett.
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