
 

 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 

 
 
 
 
 
 
 

Szaszák György 
okl. villamosmérnök 

 
 

A szupraszegmentális jellemzők szerepe és 
felhasználása a gépi beszédfelismerésben 

 
 
 

– PhD értekezés – 
 

 

 
 

 
 
 
 

témavezető 
Dr. Vicsi Klára, DSc 

 
 
 
 
 
 

2008. szeptember





 i 

Rövid tartalmi összefoglaló 
 
Munkám célja annak tudományos bemutatása és igazolása, hogy a prozódia által 
hordozott és ki nem használt információ hozzájárulhat a beszédfelismerés eredményeinek 
javításához, illetve szintaktikai és szemantikai szinten lényeges többletet is adhat hozzá. 
 
Az értekezés felépítése a következő: a bevezető elméleti részben röviden bemutatom, mit 
értünk a beszéd szupraszegmentális tartalmán, és áttekintem az egyes szupraszegmentális 

beszédjellemzőket. Főleg a mérnöki felhasználás szempontjából lényeges fogalmakat 
tekintem át, így munkám nyelvészeti szemszögből nem törekszik teljességre, sőt, 
bizonyos fogalmakat a nyelvészeti értelmezésüktől eltérően definiálok újra, és a 
továbbiakban az új értelmezés szerint használom azokat. 
 
Ezt követően részletesen bemutatom, hogy a hagyományos beszédfelismerésben hogyan 
használható fel a prozódia, azaz a szupraszegmentális tartományban akusztikai 
feldolgozási szinten hordozott információ. Áttekintem az akusztikai beszédjelből a 
prozódiai jellemzők kinyerésére használható algoritmusokat, az eddig elért nemzetközi 
eredményeket és a szakirodalmat is. 
 
Az értekezés érdemi részét az ez után következő fejezetek alkotják. Bemutatok egy 
általam kidolgozott, kötött hangsúlyozású nyelvekre alkalmazható algoritmuscsaládot, 
amellyel a szóhatárok jelentős részének automatikus azonosítása végezhető el prozódiai 
jellemzőkön alapuló hangsúlydetektálás alapján. A hangsúly detektálását csúcskereséssel, 
illetve a fonológiai frázisokra megalkotott osztályok alapján végeztem HMM technikával. 
Kísérletileg igazolom, hogy ezzel a módszerrel a szóhatárok elfogadható szintű 
pontossággal és hatékonysággal detektálhatók a folyamatos beszédben. Az így elkészített 
fonológiai frázisosztályozó rendszert finn nyelvre is megvalósítom és tesztelem szóhatár-

detektálás szempontjából, ezáltal igazolom az algoritmus más kötött hangsúlyú nyelvekre 
történő közvetlen alkalmazhatóságát. Vizsgálom a többnyelvű megvalósítás lehetőségeit 
is. 
 
A szóhatár-detektálóból az alkalmazott HMM technika miatt olyan prozódiai 

szegmentáló készíthető, amely a beszédet fonológiai frázisokra tagolja, a tagolás 
finomsága megfelel a szavak, illetve a néhány szóból álló szóláncok határainak.  
Kísérletileg igazolom, hogy a prozódiai szegmentáló beszédfelismerőbe építve a 

felismerési eredményt javítja, ehhez a vizsgálathoz a keretrendszert egy 
orvosdiagnosztikai beszédfelismerő alkalmazás adja. 
 
Bemutatom és igazolom, hogy a létrehozott prozódiai szegmentáló megfelelő 
átalakításával lehetőség nyílik a mondatok modalitásának automatikus felismerésére és a 
tagmondathatárok detektálására, ezáltal a megfelelő írásjelek kitételére a felismert 
szóláncban a prozódia alapján. Ismertetem a modalitásfelismerő rendszer német nyelvű 
változatát is, igazolva annak más nyelvre való adaptálhatóságát. 
 
Az értekezés végén az elért eredményeimet összegzem, téziseimet összefoglalom. 
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Abstract 
 
The title of my thesis is ‘The Role and Usage of Supra-segmental Features in Automatic 
Speech Recognition’. 
 
The goal of my work is to demonstrate and prove that information carried acoustically by 
speech prosody can improve automatic speech recognition (ASR) and add an extra 
functionality on syntactic and on semantic level to ASR systems. 
 
My thesis work is constructed as follows: first I shortly review some concepts related to 
supra-segmental domain and prosody of speech, and I link acoustic-prosodic features to 
them. I address only concepts that are significant for speech technology engineering. Full 
coverage and adherence to linguistic terminology is not attempted. Some concepts are 
used in a different meaning than in linguistics. 
 
Next on, I present how prosody can be used in standard speech recognition technology, 
including the extraction issues of prosodic features from the speech signal, and the 
international research results available in the field. 
 
Chapters 4 to 7 form the main part of the thesis. These chapters present algorithms suited 
to fixed stress languages that allow word-boundary detection based on stress detection 
carried out on prosodic features, fundamental frequency and energy. Peak detection and 
statistical (HMM-based) algorithms modelling phonological phrase classes are used. I 
confirm with experiments that these algorithms can detect a high ratio of word boundaries 
detected with acceptable precision and recall rates for fixed stress Hungarian. The system 
is adapted to Finnish to prove adaptability within the family of fixed stress languages. A 
bilingual architecture is also investigated. 
 
I show that a prosodic segmenter can be constructed based on HMM phonological phrase 
models and their use for word boundary detection, and that this segmenter improves word 
recognition in a Hungarian language medical ASR application. 
 
I justify that the obtained prosodic segmenter can be modified to perform clause level 
segmentation and modality recognition in Hungarian. This technique allows the 
placement of punctuation marks and semantic processing based on prosody of the 
recognized speech. I show that this so-called modality recognizer can be adapted to the 
German language. 
 
Finally, I give a summary of results and theses. 
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Bevezetés 
 
Napjainkban, az információs társadalomban és a mesterséges intelligencia korában 
alapvető igényként jelentkezik az ember képességeinek gép általi minél hűebben való 
megvalósítása, sőt kiegészítése. Nincs ez másként a beszédfelismerésben sem, az ember 
régi vágya, hogy gépeivel saját nyelvén kommunikálhasson. Jóllehet a kezdetek óta 
jelentős eredmények, sőt korszakváltások is bekövetkeztek a beszédfelismerés 
történetében, maga a beszédfelismerés problémaköre napjainkban sem tekinthető még 
megoldott problémának. Sőt, ha arra gondolunk, hogy a valódi beszédfelismerés 
tulajdonképpen a beszéd gép általi értelmezését, megértését is jelenti sokak számára – a 
beszédtechnológiában jártasak ekkor már a beszédértés fogalmát használják a feladat 
megjelölésére – még messzebb érezhetjük magunkat a céltól. 
 
A klasszikus beszédfelismerésben lassan bő évtizede egyfajta egyhelyben topogás 
mutatkozik. A statisztikai eljárásokkal az adott technikai színvonalon elérhető 
eredmények megszülettek, azokat lényegében már csak továbbragozni lehet. Ennek 
ellenére a kutatók figyelme csak az utóbbi időben fordult az emberi beszéd más 
dimenziói felé, és mostanra terjedt el az a szemlélet, amely a beszédet a kommunikáció 
egy részének, egyik lehetséges csatornájának tekinti, és megpróbálja a beszéddel 
párhuzamosan megjelenő egyéb információforrásokat is kiaknázni. Ide tartozik az audio-
vizuális beszédfelismerés, de még inkább a multimodális beszédfelismerés, amelyet talán 
helyesebb volna úgy megfogalmaznunk, mint az emberi kommunikáció 
beszédvetületének vizsgálata a többi kommunikációs tényező párhuzamos figyelembe 
vételével. 
 
Maga a beszéd mint információhordozó sincs azonban még teljesen kihasználva a 
szűkebben vett beszédfelismerésben sem. A hagyományos beszédfelismerés a beszédet 
fonémaszekvenciának tekinti. (A későbbiekben ezt a beszédhangok hosszának 
nagyságrendjébe eső időtartományt fogom szegmentális tartománynak nevezni.) A 
beszédfelismerésben a szegmentális tartományba eső fonetikai szerveződési szintet, majd 
e felett a szavak, sőt inkább a szókapcsolatok szintjét veszik figyelembe, előbbit a 
fonéma-, utóbbit a nyelvi modellek testesítik meg a beszédfelismerőkben. Ebben a 
feldolgozási láncban a beszéd mint akusztikai produktum csak a legelső szinten, a 
szegmentális tartományban jelenik meg, utána nem veszik figyelembe. Meggyőződésem, 
hogy a beszéd szupraszegmentális tartományban akusztikailag is alátámasztja a 
szókapcsolati szintet, és így információforrásként hozzájárulhat a teljesebb 
beszédfelismeréshez, megnyitva az utat a valódi beszédértés irányába is. Gondoljunk 
csak arra, hogy a szupraszegmentálisan (prozódiailag) rosszul megformált közlemény – 
azaz helytelenül hangsúlyozott, nem megfelelő hanglejtésű vagy éppen túl monoton 
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beszéd – az emberi beszédértést megzavarja, sőt, meg is tévesztheti, mégis 
ritkaságszámba mennek a szupraszegmentális tartománybeli kutatások, a 
szupraszegmentális tartomány akusztikailag is megjelenő elemeit – a szupraszegmentális 
beszédjellemzőket – pedig nem használják a beszédfelismerésben. Árnyalja a képet, hogy 
a fonetikai és fonológiai tudomány sem egységes a részleteket illetően már a 
szupraszegmentális jellemzők pontos meghatározása kérdésében sem, nemhogy az egyes 
jellemzők mérnöki tudományokban is jól felhasználható egzakt leírásában. 
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1. A beszéd szupraszegmentális szerkezete 
 
Az emberi beszéd szupraszegmentális, azaz a szegmentumok felett álló, azokon átívelő 
jellegzetességeit sokféle néven emlegetik a nyelvtudományban. A szupraszegmentális 
szerkezet mellett igen elterjedt a prozódia elnevezés is, de találkozhatunk a mondat- vagy 
szövegfonetikai eszközök, a beszéd zenei elemei, intonáció, stb. elnevezésekkel is. Mivel 
munkámnak nem célja a szupraszegmentális jellemzők szigorúan fonetikai, fonológiai 
szempontból történő vizsgálata, ezért nem is vállalkozom arra, hogy mélyebben 
bemutassam e számtalan elnevezés között esetlegesen meglévő árnyalatbeli 
különbségeket, a továbbiakban a prozódia és a szupraszegmentális szerkezet fogalmakat 
szinonimákként használom, a többi említett elnevezés használatától pedig tartózkodom. 
Fontosnak tartom megjegyezni azt is, hogy a prozódiával egyesek által szinonimaként 
használt intonáció fogalmát megfelelő jelentésével mint beszéddallam vagy hanglejtés – 
azaz mint prozódiai elem, de nem mint maga a prozódia – használni fogom. 
 
A prozódia, illetve a szupraszegmentális jellemzők pontos definiálásának kérdésében 
igencsak megosztott, illetve bizonytalan a nyelvtudomány. Egy elterjedt, nem túl 
sokatmondó elméleti meghatározás szerint a szupraszegmentális hangszerkezet „azokat a 
beszédtulajdonságokat foglalja össze, amelyek nem származtathatók [pusztán] a 
közléseket alkotó fonémák szekvenciális sorozatából” [34]. Ennél jóval megfoghatóbb és 
értelmesebb, a továbbiak során jóval hasznosabbnak ígérkező meghatározást ad a 
fogalomra Markó [31]: „a szupraszegmentális szerkezet a beszédprodukciós folyamat 
által létrehozott komplex beszédjelnek az a vetülete, amely az idő, a frekvencia 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 viszonyítást feltételez, szemben a beszédhangok 
észlelésével, ahol egyfajta objektív kvalitatív osztályozás is szerepet kap. A fenti 
definícióban megfogalmazódó másik kiemelésre érdemes kitétel az idő, a frekvencia, és 
az intenzitás változásaiként való észlelhetőség. Ez szempontunkból azért szerencsés 
megfogalmazás, mert a műszaki gyakorlatban a prozódiai jellemzők (és egyébként a 
szegmentális beszédjellemzők) kinyerése éppen e három alapmérésre vezethető vissza: az 
időtartam mérése (1); a frekvencia meghatározása (2), illetve frekvenciatartománybeli 
elemzés; és az intenzitás mérése (3). Egyes szerzők (lásd [58]) a hangsúlyt is kiemelik, 
mint egy negyedik, jól detektálható alapelemet, jóllehet a hangsúly kialakításában épp a 
fent említett három alapjellemző játszik szerepet, így további megkülönböztetése nem 
igazán tűnik indokoltnak még akkor sem, ha a beszédfelismerésbeli alkalmazások 
zömmel éppen a hangsúly detektálásán alapulnak. 
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A szupraszegmentális szerkezetet létrehozó elemeket – a szupraszegmentumokat – 
általában az alábbi 7 tényezőben határozzák meg [12]: beszéddallam, hangerő, hangsúly, 
tempó, ritmus, hangszínezet és végül a szünet. Ezeket a tényezőket tekintem át az 1.2 
szakaszban, előtte azonban kiemelném a szupraszegmentális szerkezet néhány általános 
sajátságát. 

 

1.1 A szupraszegmentális szerkezet sajátosságai 
 
A beszéd szupraszegmentális szerkezetének formálása a beszédhangok képzésével 
párhuzamosan történik, igaz annál kevésbé tudatos folyamat [12], ugyanakkor az ember 
már a beszédtanulás korai fázisában képes alapvető információk megértésére, illetve 
kifejezésére a prozódia, sőt akár pusztán a prozódia alapján. 
 
A szupraszegmentális szerkezet nyelvi univerzálé – azaz minden nyelv sajátossága – 
abban az értelemben, hogy segítségével a beszélő modalitást, érzelmeket, szintaktikai és 
pragmatikai információt, stb. fejezhet ki [12], illetve a beszélő stílusára rendszerint 
jellemző egyfajta prozódiai stílus is. A szupraszegmentális szerkezet azonban nyelv- (sőt 
egy ponton túl egyénre) specifikus abban az értelemben, hogy az univerzális prozódiai 
eszközök segítségével a beszélő az adott funkciót mely szupraszegmentális jellemzők 
(szupraszegmentumok) segítségével és hogyan valósítja meg. Az egyéni specifikumok 
tárgyalása természetesen nem célunk, ugyanakkor a nyelvspecifikus tulajdonságok között 
számos olyan, nyelvek egy kisebb-nagyobb csoportjára jellemző sajátosságot találunk, 
amelyek ugyan nem univerzálisak, mégis számos nyelv esetén érvényesek (lásd például a 
kötött hangsúlyt az 1.2.1 pontban). 
 
A prozódiai elemek zömmel a hangszalagok (kvázi)periodikus fizikai rezgésére 
vezethetőek vissza, érzeti oldali megfelelőik pedig a hangmagasság, hangosság, illetve a 
szubjektíven észlelt időtartam. Míg azonban az egyes fizikai paraméterek egymástól 
egyértelműen elhatárolhatók, a szubjektív érzeti tulajdonságokról ez már nem mondható 
el [19], az érzeti oldalon e tulajdonságok szervesen összetartoznak. Például a 
hangmagasság megítélésekor nem tekinthetünk el a hangosság, illetve az időtartamok 
aktuális alakulásának vizsgálatától sem.  
 
Érdekességképp megjegyzem még, hogy a zaj a prozódiai elemek emberi felismerését 
sokkal kevésbé befolyásolja (rontja), mint a beszédhangokét. E megállapítás alapjául 
számos nyelvészeti kísérlet szolgál, amelyekre jelen munkában nem térek ki. 
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1.2 Az egyes szupraszegmentumok rövid jellemzése 
 
A szakaszban az egyes szupraszegmentumokat mutatom be röviden, és megadom az 
általam későbbiekben használandó fogalmak definícióját is. 
 

1.2.1 Hangsúly 

A hangsúly az elméleti megfogalmazás szerint valamely szó egy szótagjának kiemelése, 
megkülönböztetése a többi szótagtól. Attól függően, hogy a beszéd mely szintjén, milyen 
egységhez kapcsolva értelmezzünk, beszélhetünk szóhangsúlyról, szakaszhangsúlyról 
(szószerkezetek esetében) és mondathangsúlyról. 
 
Hangsúlyozás szempontjából a nyelvek két csoportba sorolhatók, a kötött és a kötetlen 
vagy szabad hangsúlyozású nyelvek csoportjába. A hangsúly kötöttsége azt jelenti, hogy 
ha a közlésben valamely szó hangsúlyos, akkor a hangsúly mindig a szó egyértelműen 
azonosított szótagjára esik. A magyar nyelvben a hangsúly kötött, mivel mindig az első 
szótagon realizálódik. Kötött hangsúlyú még a francia nyelv a szóvégi (utolsó szótagra 
eső) hangsúllyal, az angol és német nyelvekben azonban a hangsúly kötetlen, sőt, az 
angolban a hangsúly jelentéselkülönítő szerepű is lehet, például a 'contrast' szóban 
főnévként használva az első szótagot, igeként a második szótagot hangsúlyozzuk [19]. Az 
angolhoz hasonló nyelvekben tehát létezik az önálló szóhangsúly, a kötött hangsúlyozású 
nyelvekben azonban a hangsúly funkcióját magasabb nyelvi szinteken – a szószerkezetek 
és a mondat szintjén – tölti be, szerepe tehát tisztán a közlés lényeges elemeinek 
kiemelésére és a közlés logikai tagolására szorítkozik. Megjegyezzük, hogy pl. erős 
érzelmek kifejezésekor a hangsúly a kötött hangsúlyozású nyelvekben is eltolódhat, 
illetve akár egy szó minden szótagján is megjelenhet [19]. 
 
Szokás elkülöníteni fő- és mellékhangsúlyokat is. Például jelzős szerkezetekben a jelzőn 
magán főhangsúly, a jelzett szón mellékhangsúly esik. Összetett szavaknál hasonló 
jelenség figyelhető meg. 
 
A hangsúly létrehozásában három tényező együttesen vagy egyedileg játszhat szerepet. E 
három tényező (i) az alapfrekvencia kiemelkedése a hangsúlyos szótagon, (ii) a 
hangsúlyos szótag nagyobb intenzitással való kiejtése (ezt nevezi a nyelvészet 
nyomatéknak) és (iii) a hangsúlyos szótag magánhangzójának időtartambeli 
meghosszabbodása. A francia nyelvben a hangsúlyt tipikusan az alapfrekvencia-
emelkedés hordozza, míg az amerikai angolban legjellemzőbb a magánhangzó 
megnyúlása. (Magyarban a magánhangzók megnyúlása döntően érzelmeket fejez ki [12]). 
Egyes nyelvészek szerint a magyar nyelvben a hangsúly elsősorban nyomatéki, azaz 
intenzitástöbbletből ered, azonban saját tapasztalataim alapján meghatározóbbnak tartom 
a hangsúlyban az alapfrekvencia szerepét (vö. [19], [39]). Annál is inkább, mivel a 
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hangerő emelkedése fiziológiai okokból automatikusan maga után vonja az 
alapfrekvencia emelkedését is, mivel a megnövekedett szubglottális nyomás a 
hangszalagokat szaporább rezgésre kényszeríti [19], így a hangintenzitás és az 
alapfrekvencia menete sem tekinthetők egymástól függetlennek. További probléma, hogy 
az intenzitást jelentősebben befolyásolja a szegmentális szerkezet, míg az alapfrekvencia 
esetében a szegmentális szerkezet befolyása jóval korlátozottabb (mikrointonáció). 
Kassai azt javasolja, hogy a hangsúly vizsgálatánál mind az alapfrekvencia, mind az 
intenzitás, mind az időtartam alakulását vegyük figyelembe, mivel e létrehozó 
paraméterekkel a hangsúly sokkal bonyolultabb viszonyban van, mint a beszéddallam 
(lásd 1.2.2), amelyet tekinthetünk tisztán az alapfrekvencia által meghatározottnak. 
 
Az alapfrekvencia és a hangsúly kapcsolatát részletesen vizsgálja magyar nyelvre Olaszy 
[39], két fontosabb, a hangsúlyozáshoz szorosan kapcsolódó megállapítását idézzük e 
helyen: 

� Szótagon belül meredeken esik az alapfrekvencia, amennyiben a szótag kiemelten 
hangsúlyos. Kiemelten hangsúlyos szótagot találunk például a fókuszpozícióban1 
álló szó (ige) első szótagján, illetve ilyen jellegű meredek esés figyelhető meg 
eldöntendő kérdés utolsó előtti szótagjában. Ez a jelenség a magyarban 
egységesen jellemző, az alapfrekvencia csúcsa pedig minden esetben a 
magánhangzóban található meg. A meredek esés kétféleképpen realizálódhat a 
hangkörnyezet függvényében. Ha a magánhangzót megelőző hang zöngétlen 
gerjesztésű (így F0, azaz alapfrekvencia nem tartozik hozzá), akkor a 
magánhangzóban az alapfrekvencia a csúccsal indít és meredeken esik; ha a 
magánhangzó előtt zöngés mássalhangzót találunk a szótagban, akkor az 
alapfrekvencia a megelőző hangban magasról indul, de enyhén tovább emelkedik, 
csúcsát a magánhangzóban éri el. 

� A hangsúlyozás megkövetelte alapfrekvencia-emelkedés elmaradhat akkor, ha a 
nyelvi szerveződésben magasabban elhelyezkedő mondatintonáció (lásd 1.2.2) ezt 
megkívánja: gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel tagmondatok végén álló 
rövidebb (<3-4 szótag) szavak esetében. Ekkor az alapfrekvencia-menet 
„megfordul”, a szó első szótagján a legalacsonyabb az F0 értéke, majd ezután 
fokozatos emelkedést mutat, csúcsát az utolsó szótag magánhangzóján érve el. 

 

1.2.2 Beszéddallam 

A beszéddallam a hangmagasság időbeli változása, e változás iránya és sebessége révén 
keletkezik. A beszéddallamot döntően az alapfrekvencia (azaz a hangszalagok rezgésének 
frekvenciája), helyesebben annak időbeli változása határozza meg, jóllehet az észlelésben 
a beszéddallamot meghatározó hangmagasság kis mértékben függ az intenzitástól és az 

                                                 
1 Fókuszpozíciónak nevezi a nyelvészet a mondatban a leghangsúlyosabb szót, illetve annak helyét. A 
magyarban ez jellemzően az ige előtti pozíciót jelenti, amennyiben betöltött [15].  
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időtől is: például nagyobb intenzitás mellett az alacsonyabb frekvenciájú hangokat 
mélyebbnek, míg a magasabbakat még magasabbnak érzékeljük [49]. 
 
A beszéddallam az 1.2.1 pontban tárgyalt hangsúlyt is befolyásolja, hiszen mind a 
hangsúly, mind a beszéddallam jelentősen befolyásolja az alapfrekvenciát. Valójában a 
beszéddallam és hangsúly szorosan összefonódik, a tényleges szintaktikai tagolást 
(aktuális mondattagolást2) együttesen adják. Általánosságban igaz, hogy minél szorosabb 
a szintaktikai kapcsolat az egymás után álló szavak között, annál szűkebb 
hangterjedelemben (értsd: az alapfrekvencia szűkebb tartományban változik) ejti ki 
azokat a beszélő [19]. 
 
A hangmagasság folyamatos változásai ún. dallammeneteket hoznak létre, melyek a 
változás irányától függően az alábbiak lehetnek: ereszkedő, emelkedő vagy lebegő. Ha az 
ereszkedés, ill. emelkedés időben gyorsan következik be, akkor eső, illetve szökő 
dallammenetet találunk. A dallammenetek 5 alapvető típusa tehát: eső, ereszkedő, szökő, 
emelkedő, lebegő [12]. A dallammenetek összekapcsolódva adják a beszéddallamot. 
 
Mivel a beszéddallamot a hangmagasság változásai hozzák létre, fontos kérdés, hogy az 
ember milyen fizikai különbségi küszöb esetén képes azonosítani két hanginger között a 
hangmagasságbeli különbségeket. A különbségi küszöb függ mind a frekvenciától, mind 
az intenzitástól, azonban 40 dB intenzitásszint felett, illetve 1 kHz frekvencia alatt – 
amely tartományba az alapfrekvencia is esik – állandónak tekinthető és mintegy 3Hz-nek 
felel meg [49]. Ezek az értékek természetesen tiszta szinuszos hangokra érvényesek, a 
beszéd esetén számos egyéb tényező hatása befolyásolja – javítja vagy éppen rontja – a 
különbségek észlelhetőségét. Feltételezhető, hogy a beszéddel közvetített tartalom 
szemantikai összefüggései, az ember nyelvi tudása, emlékezőképessége, stb. az előbbi, 
míg a zönge kváziperiodikus jellege és szaggatottsága (hiánya a zöngétlen 
beszédszakaszokon) az utóbbi irányba hatnak. A 3 Hz különbségi küszöb irányadónak 
azonban mindenképp tekinthető a beszéd esetén is3. 
 
Ezzel is magyarázható, hogy egyes szerzők szerint nem befolyásolja az emberi észlelést a 
mikrointonáció, azaz a beszédhangok kapcsolódásai miatt létrejövő kisebb alapfrekvencia 
változás [12]. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy más szerzők ([25] és [58]) a 
mikrointonáció szerepét bizonyos szegmentális összetevők esetén nem tartják 
elhanyagolhatónak, mindenesetre a mikrointonációval jelen munkánkban nem kívánunk 
foglalkozni, annyiban azonban számolnunk kell vele, hogy az alapfrekvencia 
detektorokat, illetve a hangsúly detektálását végző algoritmusokat megzavarhatja. 

                                                 
2 Az aktuális mondattagolás egy-egy mondat szintjén azt jelenti, mely szavak, szókapcsolatok milyen 
viszonyban vannak egymáshoz képest, illetve melyek azok a szavak, amelyek szorosan, s melyek azok, 
amelyek kevésbé tartoznak össze [15]. 
3 A különbségi küszöb szerepe főleg az alacsony frekvenciákon érzékelhető, pl. egy mondat teljes 
befejezése (90 Hz-en), vagy csak részleges befejezése (95 Hz-en). Olaszy szóbeli közlés. 
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A beszéddallam és a hanglejtés fogalmakat szinonimákként használom, a továbbiakban 
egymástól nem különböztetem meg. Sokszor az intonációt is beszéddallam értelemben 
használják. A későbbiekben használni fogom az intonáció fogalmát mondat szinten 
értelmezett alakjában, értelemszerűen ekkor a mondat intonációján a teljes mondat 
dallamát értjük, melynek alapvető funkciója a beszéd tagolása és a modalitás jelzése. A 
modalitás szempontjából munkámban csakis a mondattípust vizsgálom, azaz a 
továbbiakban a mondat modalitása alatt tisztán a mondat típusát értem, amely lehet 
kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó és óhajtó [12]. A modalitás fogalmát tehát a 
mondattípus szinonimájaként használom, ennek oka, hogy a beszédtechnológia 
szakirodalmában ez a két, egymáshoz közel álló fogalom gyakran keveredik (vö. [27]). 

 

1.2.3 Hangerő 

A hangerő a nyelvészeti szakirodalomban lényegében a pszichoakusztikai hangosság 
fogalmának felel meg. Jóllehet az észlelt hangosságot alapvetően a hangintenzitás 
határozza meg, természetesen a frekvencia, és kisebb mértékben az időtartam is 
befolyásolja. 
 
Jól ismert, hogy a hangosság megváltozásának észlelése frekvenciafüggő, alacsonyabb 
frekvencián már kisebb (200Hz-6kHz tartományban akár 1 dB) intenzitásváltozást is 
észlelünk. A beszéd esetében ez a határ 3 dB körül feltételezhető [49]. 
 
A hangerő mint szupraszegmentális jellemző szerepet elsősorban mondatok 
modalitásának elkülönítésében kaphat, ez a felkiáltó és óhajtó mondatokban a 
legszembetűnőbb a kijelentő mondatokhoz viszonyítva. 
 
Mint azt az 1.2.1 szakaszban már jeleztem, a hangsúlyt nem tartom önmagában a hangerő 
által meghatározottnak, jóllehet sok nyelvész feltételezi, hogy a hangsúlyos szótagot 
általában nagyobb hangerővel is ejtjük. 

 

1.2.4 Beszédtempó 

A beszéd tempóját a beszéd- és az artikulációs sebességekkel definiálhatjuk [12]. Előbbi 
hányados az egységnyi hosszú közlésfolyamra eső beszédhangok számát, utóbbi a tisztán 
beszédképzésre fordított idő alatt kiejtett beszédhangok számát adja meg. A kettő közötti 
különbséget az adja, hogy a beszédsebességbe a szünetek, hezitálás, stb. időtartama is 
beleszámít, míg az artikulációs sebességbe nem. 
 
A beszédtempó esetén is igaz, hogy az objektíven azonos sebességű beszédet 
szubjektíven lassabbnak vagy gyorsabbnak ítélhetjük a hangerő, a hangmagasság, sőt a 
hangsúlyozás hatására. Lassabbnak érzékeljük például a beszédet mélyebb 
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hangfekvésben, gyér hangsúlyozás mellett, míg magasabb hangfekvésű, illetve 
hangsúlyozását tekintve dinamikus beszéd gyorsabb beszéd benyomását kelti [19]. 
 
A tempóértékek jellemzően nyelv és egyénfüggőek, de természetesen egyénen belül is 
nagy szórást mutatnak. Az átlagos tempóértékeknél kevésbé általános, ám annál sokkal 
hasznosabb lehet az egyes beszédhangok, különösen a szótagok magánhangzóinak 
időtartamát megállapítani, mivel utóbbi egyes nyelvekben a hangsúllyal erősen korrelál, 
illetve számos nyelvre jellemző, hogy a prozódiai frázisok (két beszédszünet, jellemzően 
levegővétel közti szakasz), mondatok végén a beszédhangok időtartamai 
megnövekednek. 
 
Olaszy feltételezett egy szó szintű időszerkezeti elemet is [35], amely meghatározza a szó 
belső ritmusát. Ez függ a hangoktól, a hossztól, a hangtérképtől a szón belül. A szó szintű 
időszerkezeti elem a szegmentális és a szupraszegmentális léptékű tartományok között 
helyezkedik el. (Ez az időtartammodell az alapja a Profivox beszédszintetizátornak is 
[36].) A prozódia függ a beszédtípustól (felolvasott vagy spontán) és a témakörtől is 
(mese, hírek, reklám stb.) [37]. 
  

1.2.5 Ritmus és hangszínezet 

A beszédritmus terén a kutatások még nem tárták fel kellőképpen, mit és hogyan 
érzékelünk a beszédben ritmusnak, jóllehet a ritmus valamiképpen létezik benne [12]. A 
ritmus valószínűleg szorosan kötődik a hangsúlyozáshoz és az időtartamviszonyokhoz, 
mivel azonban a kérdés egyelőre nem tisztázott, és a műszaki alkalmazhatósága sem 
ismert, a továbbiakban nem foglalkozunk vele. 
 
A hangszínezet kapcsán ugyanazokat mondhatjuk, mint a ritmus esetében: a terület 
nyelvészetileg nem kellőképpen feltárt. A beszélő felismerésének, illetve egyes érzelmek 
kifejezésében fontos szerepe van a hangszínezetnek, jelen munkánkat azonban ez nem 
érinti. 
 

1.2.6 Szünet 

A szünet az egyik legfontosabb prozódiai jellemző4, alapformája a beszédet megszakító 
néma szakasz, azaz az akusztikai értelemben vett jelkimaradás. Szünetnek csak a beszéd 
közben fellépő akusztikai jelkimaradás tekinthető, a beszédet megelőző és záró néma 
szakaszokat ettől célszerű elkülöníteni, ennek neve lehet a csend [19]. Természetesen 
nem tekintjük szünetnek az összetett képzésű beszédhangokban előforduló jelmentes 
szakaszt, így a zöngétlen felpattanó zárhangokban a néma fázis semmiképpen nem 
szünet. 

                                                 
4 A szünetet egyes kutatók a ritmus részének tekintik a nyelvészetben. 
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A szünetet a puszta akusztikai jelkimaradásnál tágabban célszerű értelmezni, így számos 
más ún. szünethordozót azonosíthatunk, amelyek a percepció szempontjából a 
jelkimaradással közel azonos hatást keltenek. Kassai nyomán [19] a magyar nyelvben az 
alábbi szünethordozókat különíthetjük el: 

� akusztikai jelkimaradás 
� az egyébként jellemző alkalmazkodások (pl. hasonulások) elmaradása, illetve a 

gondos artikuláció 
� beszédhangok megnyújtása a szünet előtt vagy után, illetve a beszédtempó 

lassulása 
� glottális zár megjelenése a szó eleji magánhangzók előtt 
� kiemelkedő hangsúly 
� a hangmagasság hirtelen megváltozása 
� kitöltött (hangos) szünet (pl. öö-zés, mm-zés) 

 
Gyakori, hogy a fenti szünethordozók együttesen fordulnak elő, ezáltal is javítva a szünet 
észlelhetőségét. Univerzális (tehát minden nyelvben meglévő) szünethordozónak maga az 
akusztikai jelkimaradás, illetve korlátozottan a kitöltött szünet tekinthető, az egyéb 
szünethordozók jellemzően nyelvspecifikusak [19]. 
 
A szünet nyelvi funkciója a közlemény tagolása a könnyebb dekódolhatóság érdekében, 
illetve a szünet révén a beszélő és a hallgató is „időt nyer”, előbbi mondandójának 
megfogalmazására, utóbbi a beszéd értelmezésére. Lehetőséget adhat a szünet a beszélő 
önkorrekciójára is, tehát egyfajta hibajelző és -javító funkciót is elláthat. Spontán 
beszédben a szünetek jóval gyakrabban fordulnak elő [35]. 
 
Bár a beszéd akusztikai megjelenését tekintve eleve szaggatott, de ezt mégsem érzékeljük 
szünetként. Többek között ezen az alapon is felmerülhet a kérdés, milyen hosszú 
akusztikai jelkimaradást észlelünk már szünetként. Számos nyelvészeti kutatás 
foglalkozott már ezzel a kérdéssel (lásd [12], [19] stb.), általánosan érvényes időtartam-
határokat azonban még nyelv-, sőt beszélőspecifikusan sem igazán sikerült jól 
körülhatárolni, a megállapított időtartományok sokszor több nagyságrendet átfognak, 
egymással átlapolnak, így a számszerű adatok ismertetésétől eltekintek. Annyi azonban 
bizonyos, hogy nagyon változó időtartamú jelkimaradásokat számos egyéb tényező 
hatására észlelünk vagy éppen nem észlelünk szünetként, míg az ennél akár jóval 
hosszabban ejtett hosszú felpattanó zárhang néma fázisa például nem kelt szünetérzetet. 
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1.3 A szupraszegmentális szerkezet szerveződési szintjei  
 
Mielőtt továbblépnénk, a szupraszegmentális szerkezetet fonológiai szinten is szeretném 
röviden bemutatni. Az általam mértékadónak tekintett prozódiai szerveződési szintek az 
egyre magasabb szintű szerveződés felé haladva rendre a fonológiai szó, a fonológiai 
frázis, az intonációs frázis és a prozódiai frázis. 
 
A fonológiai szó Hunyadi definíciója szerint „az a legkisebb beszédszakasz, amely önálló 
hangsúllyal (accent) rendelkezik” [15]. Ezt tekintem a prozódia legkisebb 
alapegységének. A fonológiai szavak a beszéd szótagszintű felbontásával esnek egy 
nagyságrendbe, nem feltétlenül felelnek meg teljes szavaknak, hanem azoknak egy-egy 
részletét is fedhetik a beszédben (lásd a 3.7.3 pontban is). 
 
A fonológiai frázist több szomszédos fonológiai szó hozza létre [15, 53], és ez az a nyelvi 
egység, amely már önálló beszéddallam-kontúrral (dallammenettel) is jellemezhető. 
Hunyadi az idézett művében megjegyzi, hogy ez a kontúr többnyire nem teljes. Ezt úgy 
értelmezem, hogy a dallamkontúr a szomszédos fonológiai frázisokban folytatódhat. 
Munkámban a fonológiai frázist szavakból, vagy néhány szóból álló szóláncból 
felépítettnek tekintem (vö. [53]). A fonológiai frázisok határai tehát mindig szóhatárok is 
egyben (vö. [6]). Napjainkban több beszédpercepciós kutatás foglalkozik a beszédben a 
fonológiai frázisok szerepével. Ezek azt feltételezik, hogy fonológiai frázisok a hallgató 
mentális lexikonban5 történő keresését nagymértékben segítik, illetve, hogy a fonológiai 
frázisok és a szintaktikai egységek között nagyon szoros összefüggés van [6]. 
 
Az első önálló (egy egységet képező) beszéddallam-kontúrral és a szerveződési szintnek 
megfelelő önálló hangsúllyal rendelkező egységnek az intonációs frázist tekintem (vö. 
[15], [37]), melynek neve is jelzi, hogy egyfajta beszéddallam (intonációs) alapegységgel 
állunk szemben. Ezzel összhangban, munkámban intonációs frázis alatt olyan 
beszédszakaszt értek, amely hanglejtés és hangsúlyozás szempontjából egy egységnek 
tekinthető [37], azaz az első szótagon kötött hangsúlyú magyar nyelv esetén hangsúlyos 
szótaggal indít és homogén hanglejtésű (azaz egy lezártnak tekinthető, komplett 
dallamegységet képez). 
 
Használni fogom még a prozódiai frázis fogalmát, melynek gyakori beszédtechnológiai 
értelmezése két szünet közötti beszédszakasz [25]. Szokás ezt prozódiai egységnek is 
nevezi (pl. [37]). A továbbiakban tehát prozódiai frázis alatt két akusztikai 
jelkimaradással is jelzett szünet közötti beszédszakaszt értek. 

 

                                                 
5 A mentális lexikon – némi pongyolasággal fogalmazva – az ember „fejében” tárolt szótár. 
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1.4 A szupraszegmentális szerkezet létrehozása és 

alapvető funkciói 
 

A szupraszegmentális jegyek által betöltött funkciókkal a legegyszerűbben úgy 
ismerkedhetünk meg, ha azokat mint a beszédprodukció részeit tekintjük. Éppen ezért a 
szakaszban az emberi beszédképzés egy modelljét tekintjük át röviden [29] és [31] 
alapján. Az 1.1 ábrán a napjainkban általánosan elfogadott, Levelt-féle beszédprodukciós 
modell [29] egyszerűsített részletét, méghozzá a prozódiagenerátort láthatjuk, amelyen a 
szupraszegmentális szerkezet képzését követhetjük nyomon. 
 

 
1.1 ábra: A prozódia produkciós modellje Levelt nyomán ([29]) 

 
Az ábrán számunkra elsősorban a prozódiagenerátor négy bemenete érdekes. A prozódia 
generálásának fő alapja a felszíni szerkezet6. A felszíni szerkezetet magát most fogjuk fel 
úgy, mint egy a beszélő által már gondolatilag megfogalmazott közlés vázát, – ha úgy 
tetszik fejben összerakott mondatot vagy mondatokat, – amelyeket beszéd útján szeretne 
kifejezni. Még jobb, ha a felolvasás esetét vesszük, ekkor a felszíni szerkezet maga az 
írott szöveg. Ehhez adódik hozzá a metrikai szerkezet, ez a bemenet a hangsúlyok helyét, 

                                                 
6 Mivel munkámban terjedelmi okokból nincs lehetőségem valamennyi, az 1.3 szakaszban felbukkanó 
nyelvészeti fogalom ismertetésére, ezért az Olvasó a [29] és [31] irodalmakban tájékozódhat pontos 
definíciójukat illetően.  
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illetve a hangsúlyozási mintázatot határozza meg. Természetesen a felszíni szerkezet a 
metrikai szerkezetre döntő hatással van, ez kötött hangsúlyú nyelvre fokozottabban igaz. 
Számunkra ebből a lényeges az, hogy leegyszerűsítve a metrikai szerkezet finomítja 
tovább a felszíni szerkezet ismeretében például azt, hogyan fog a beszélő hangsúlyozni, 
illetve milyen lesz a prozódiai „ütemezés”. A harmadik bemenet a szegmentális 
szerkezet, amelyet most nyugodtan azonosíthatunk a kimondandó beszédhang-sorozattal. 
Magától értetődik, hogy ez is a felszíni szerkezet közvetett függvénye7. Végül a felszíni 
szerkezethez a beszélő hozzáadja az ún. intonációs jelentést szándékainak, érzelmeinek, 
illetve hozzáállásának megfelelően. Az intonációs jelentés tehát a beszélő szándékát és 
érzelmeit tükrözi. Ebből a négy forrásból generálja a beszélő a közlés szupraszegmentális 
szerkezetét. A prozódiagenerátor kimenetén a paraméterek beállítása az artikulációs 
paraméterekre vonatkozik. 
 
Markó megjegyzi [31], hogy a Levelt-féle modell alapján a magyar nyelvben a 
szupraszegmentális szerkezetet döntően befolyásolja a felszíni szerkezet és az intonációs 
jelentés, mellettük a metrikai, és kisebb részben a szegmentális szerkezet hatása 
elhanyagolható. A prozódia elsődleges funkciója a magyar nyelvben a mondanivaló 
felszíni szerkezetének, és a beszélő viszonyulásának, érzelmeinek, szándékainak 
tükrözése. Munkámban éppen ezzel kívánok részletesen foglalkozni, ugyanis 
meggyőződésem, hogy a prozódiai szerkezet nyomon követése és az általa hordozott 
információ kinyerése sokat segíthet a gépi beszédfelismerés technológiájában. Úgy 
vélem, a magyar nyelven kívül számos más nyelvben is hasonló feltételek teljesülnek. 
 
Természetesen nem minden nyelvre igaz a prozódia csaknem tisztán felszíni szerkezetet 
hordozó szerepe. Egyes nyelvekben a prozódiának lexikai szintű jelentéselkülönítő 
szerepe is van. Az ilyen nyelveket tonális nyelveknek nevezik, míg az e tulajdonsággal 
nem rendelkező nyelvek a monoton nyelvek [12]. Utóbbiakban a prozódia tisztán a 
magasabb nyelvi szinteknek megfelelő funkciót lát el, amely – mint láttuk – jellemzően a 
beszéd értelmi tagolásában, illetve a mondattípusnak megfelelő mondatszintű intonációs 
minta kialakításában mutatkozik meg, míg előbbiekben, azaz a tonális nyelvekben az 
egyes szavak jelentése a prozódiai struktúrától, leggyakrabban a szó dallammintázatától 
is függ. A legtipikusabban tonális nyelvekben (ezek főleg délkelet-ázsiai, illetve afrikai 
törzsi nyelvek) egy-egy szónak a szó szintjén megjelenő dallammenetektől függően akár 
4-5 különböző jelentése is lehet [19]. Az európai nyelvek közül a norvég, a svéd és a 
szerbhorvát is tonális nyelvek. A magyar nyelv a monoton, tehát a nem tonális nyelvek 
közé tartozik. 

 

 

                                                 
7 Szerepe a magyarban minimális, ellenben például a francia nyelv jellegzetes hangkötéseit (liasion) ez a 
bemenet határozza meg. 
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1.5 Elnevezésbeli megfontolások 
 
Mielőtt továbblépnénk a szupraszegmentális szerkezet beszédfelismerésbeli 
alkalmazására, ismertetem a továbbiak értelmezését megkönnyítő szóhasználati, 
elnevezésbeli megfontolásaimat. 

 

A nyelvészet fejlődése során rengeteg irányzat alakult ki saját szemléletével és vizsgálati 
módszereivel, ezért maga a nyelv számtalan módon leírható, elemeire bontható vagy 
kategorizálható [21], [22]. A gépi beszédfeldolgozás és beszédfelismerés (statisztikai) 
algoritmusai szintén kialakultak, kiforrtak, ám felépítésükben nem lehettek tekintettel a 
nyelvészet által meghatározott kategóriákra. Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy a 
beszédfeldolgozás tudománya számos elnevezést kölcsönöz a nyelvészet tudományától, 
ám ugyanazon elnevezés az idő haladtával gyakran egyre inkább más jelenséget fed, mint 
eredetileg a nyelvészetben. Véleményem szerint ennek akár csak vázlatos bemutatása 
még nyelvész-beszédtechnológus szakembereknek is komoly kihívást jelentene, ezért erre 
kísérletet sem teszek. Helyette az alábbiakban – az 1. fejezet kiegészítéseként – 
megadom, hogy a továbbiakban milyen elnevezéseket milyen értelemben kívánok 
használni. 
 
A strukturális nyelvészetben8 [22] nyelvi szinteknek is nevezett felosztás helyett a 
továbbiakban a nyelvi egységek elnevezést használom. Eszerint a legkisebb, már önálló 
jelentéssel bíró egység a fonéma, ezt rendre a morfémák (szóelemek), lexémák (szavak), 
szintagmák (szószerkezetek)9, majd a mondat és a szöveg követik10. Ezen egységekkel 
állítsuk párhuzamba a szegmentális és a szupraszegmentális szerkezetet! Mivel e 
szerkezeteket elkülönítő tényező az időtartam, ezért a továbbiakban szegmentális, illetve 
szupraszegmentális tartományként fogok hivatkozni rájuk. A szakirodalomban gyakran 
találkozhatunk a szegmentális és szupraszegmentális „szint” elnevezésekkel, úgy vélem, 
zavaró, ha a „szint” elnevezést e két különböző szempontból történő osztályozásra 
egységesen alkalmazzuk, különösen, mivel a mérnöki megközelítésben 
legmegfelelőbbnek bizonyult felosztás [1] is használja a „szint” elnevezést. A 
továbbiakban szintek alatt az akusztikai, fonetikai, szintaktikai és szemantikai szinteket 
értem. Ezek a szintek a gépi beszédfeldolgozás szekvenciális felépítéséből adódnak, 
nyelvészetileg ilyen felosztás nem létezik. Az akusztikai szint – amelyet igazság szerint 
inkább egy vetületnek kellene tekintenünk, hiszen a beszédet hordozza, de hierarchiába 
„csak” olyan értelemben kapcsolódik bele, hogy a beszédfeldolgozás szükségszerűen az 
                                                 
8 A strukturális nyelvészet (v. lingvisztika) lényegében a nyelv szerkezetét írja le a legkisebb építőegységek 
felől a legmagasabb nyelvi struktúrák felé haladva. 
9 A szószerkezet meghatározás helyett a kicsit általánosabb szókapcsolat fogalmat is használom a 
továbbiakban. 
10 Egyesek még megkülönböztetik a frázist is, amely a szószerkezet és a mondat között helyezkedik el, ettől 
most tekintsünk el. Munkámat illetően a frázisfogalom tekintetében az 1.3 szakasz az irányadó. A 
morfémákkal nem kívánok foglalkozni. 
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akusztikai feldolgozással kezdődik – számunkra maga az akusztikai beszédjel, és az 
akusztikai szinthez tartozik még minden olyan feldolgozási lépés, amely a beszédjelet 
valamilyen módon átalakítja. Az ezt követő szint a gépi beszédfelismerőkben a fonetikai 
szint, amelyet a beszédhangok akusztikai modelljei hoznak létre az akusztikai szintet a 
beszédhangok, a beszédhang-sorozatok szintjére képezve. A szintaktikai szintet azonban 
már többféleképp értelmezhetjük. Szigorúan véve a beszédfelismerő nyelvi modellje 
szintaktikai szintre képez, de a szintaktikai szintbe beleérthető a szószerkezetek, 
mondatok elemzése is, amit egy beszédfelismerő rendszertől hagyományosan nem vártak 
el, de egy beszédértésre képes rendszerben mindenképpen helye van (pl. [5], [25], [46]). 
Hasonlót mondhatunk el a szemantikai szintű feldolgozásról is: eredetileg nem szerepelt a 
beszédfelismerés repertoárján, mára azonban jelentősen változott a helyzet [25], [60]. A 
szintaktikai és főleg a szemantikai szintű feldolgozás a természetes nyelvek 
feldolgozásának tématerülete, az akusztikai jelfeldolgozás szerepe ebben az lehet, hogy 
az akusztikai beszédjelben jelenlévő szintaktikai és szemantikai információt tükröző 
komponenseket azonosítsa, kinyerje, feldolgozza, majd továbbadja a természetes nyelvet 
feldolgozó modul számára.   
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2. Prozódiai jellemzők akusztikai szintű 

feldolgozása és annotálása  
 
Az 1. fejezetben már említettem, hogy a szupraszegmentális jegyek akusztikai összetevőit 
(megfelelőit, létrehozóit) három alapvető kategóriába sorolhatjuk, melyek az időtartam, a 
frekvencia, és az intenzitás (illetve a vele arányos energia). Az egyes 
szupraszegmentumok bemutatása kapcsán is kitértem rá, hogy létrehozásukban a fenti 
három összetevő közül melyek vesznek részt. Ebben a fejezetben a beszéd 
szupraszegmentális tartományának akusztikai feldolgozási lehetőségeit tekintem át 
röviden, végezetül pedig megemlítek egy, a szupraszegmentális tartományú 
beszédfeldolgozást segítő annotálási rendszert, amely viszonylag elterjedt a 
beszédtechnológiában. 
 

2.1 Az alapfrekvencia 
 
Valamennyi jellemző közül kétségkívül az alapfrekvencia mérése a legkomplexebb 
feladat. Számtalan algoritmus alapján lehetséges az alapfrekvencia meghatározása, így 
nem vállalkozhatok teljes körű bemutatásukra, az általam a későbbiekben használt 
módszert azonban áttekintem. 
 
Az alapfrekvencia detektálásának egyik régen ismert lehetséges módja az autokorrelációs 
függvény maximumainak meghatározásán alapul ([11], illetve [42]). Azaz a beszédjelet 
önmagához képest eltolva a legjobb illeszkedést az eredeti és az eltolt függvény között 
akkor kapjuk, ha az eltolás mértéke éppen a periódusidővel egyezik meg, zöngés 
beszédszakaszra tehát az autokorrelációs függvény is majdnem periodikus. 
Csúcskereséssel az autokorrelációs függvény periódusideje jól meghatározható. Az 
autokorrelációs függvény helyett leggyakrabban egy rokon függvényt, az átlagos 
magnitúdókülönbség-függvényt [11], [43] (AMDF, Average Magnitude Difference 
Function) használják, ugyanis sokkal gyorsabb számítást tesz lehetővé. Az AMDF 
függvény a beszédjel alapperiódusának megfelelően nem maximumokat, hanem 
minimumokat ad. Az AMDF függvény (Dn(k)) például az alábbi összefüggéssel 
definiálható: 
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Itt az x beszédjel i diszkrét időpontbeli értéke xi, n az az időindex, amelyre az AMDF 
függvény értékét szeretnénk számítani, N pedig az ablakszélesség, amelyre átlagolunk. A 
minimumokat a k változó szerint kell keresnünk. 

A beszédjelből kinyert alapfrekvencia-értékeket felhasználásuk előtt előfeldolgozásnak 
célszerű alávetni. Leggyakoribb célok az alapfrekvencia kontúrjának (görbéjének) 
simítása a mikroprozódiai ingadozások eltüntetésére és az alapfrekvencia interpolációja a 
zöngétlen helyeken, ugyanis számos esetben nehezítené a feldolgozást, ha az 
alapfrekvencia-menet szaggatott lenne (amely a természetes állapot a beszédjelben). 
Egyes esetekben az alapfrekvenciát szándékosan nem interpolálják (pl. [46]), ilyenkor 
azonban rendszerint nem a teljes beszéd, hanem csak egy-egy jól körülhatárolt 
beszédszegmens (pl. szóhatárok környéke, egy-egy szótag, stb.) esetén kíváncsiak az 
alapfrekvencia (F0) alakulására. 
 
Simításra hatékonyan alkalmazható, egyszerű módszer a mediánszűrés [58], jellemzően 
5-7-9 pontos11 ablakokkal. Előnye, hogy a zöngés-zöngétlen határt nem mossa el 
(szemben pl. az átlagoló (mean) szűréssel), és „valódi”, azaz ténylegesen mért és nem 
számított F0 értékeket ad a kimenetén, így a néhány mintaértékre kiterjedő durva 
ugrásokat is kiszűri. Az alapfrekvencia-követők a zöngés szakaszok kezdetein a 
zöngésedés (voice onset) ideje alatt jellemzően bizonytalanabbak a tényleges F0-érték 
meghatározásában, e problémát is hatékonyan orvosolja a mediánszűrő. Gyakran már 
maga az alapfrekvenciát kinyerő algoritmus (pitch tracker) is tartalmaz mediánszűrőt. 
 
Az alapfrekvencia detektálása során fellépő másik gyakori probléma az oktávugrás, 
amikor is a tényleges alapfrekvencia érték fele vagy kétszerese jelenik meg a detektor 
kimenetén. Ez ellen részben a beszélő alapfrekvencia-tartományának megadásával, 
részben utólagos intelligens szűréssel lehet védekezni. A későbbiekben konkrétan 
ismertetem az általam használt oktávugrás-szűrőt, ezért részletekbe itt nem bocsátkozom. 
 
A simításhoz hasonlóan az alapfrekvencia-menet folytonossá tételére is létezik egy 
egyszerű, de igen hatékony eljárás: a lineáris interpoláció (pl. [10]), amelyet logaritmikus 
tartományban elvégezve gyakorlatilag optimális közelítést nyerünk. Az interpoláció 
logaritmikus tartományban való elvégzését az indokolja, hogy az alapfrekvencia kezdeti 
felfutása utáni hosszú lecsengő szakasza – amennyiben a hangsúlyozás és a prozódiai 
frázishatárok befolyásától eltekintünk – e-x jellegű függvénnyel közelíthető (vö. a 
beszédszintézisben alkalmazott Fujisaki-modell [9]). 
 
Az interpoláció kifinomultabb módon is elvégezhető (vö. [13]), igaz általában a 
logaritmikus tartományban lineáris eljárások bőségesen elegendőnek bizonyulnak. Egy 
lehetséges finomított eljárás például a következő: a zöngétlen szegmens közepén egy 

                                                 
11 1-1 pont távolsága jellemzően 10-30 ms. 
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alacsony F0-értéket rögzítenek, majd lineáris interpolációval a szomszédos zöngés 
szakaszok vég, illetve kezdőpontjaihoz illesztik e középső értéket. Ezt követően a teljes 
jelet csaknem lineáris fáziskarakterisztikájú aluláteresztő Butterworth-szűrővel szűrik. 
Mivel a zöngétlen szakaszon alacsony F0-értéket adtunk meg, a szűrés a zöngés 
szakaszok F0-értékeit is eltorzította („lehúzta”), ezért ezeket a szűrés után eredeti 
értékükre állítják vissza úgy, hogy közben a zöngétlen szakaszra adódó F0-értékeket 
hozzájuk igazítják („felhúzzák”) a zöngés-zöngétlen határon jelentkező túlzott megtöretés 
elkerülése érdekében. Az eljárást iteratívan ismételni kell mindaddig, amíg a szűrés után 
a zöngés szakasz alapfrekvencia-értékei kellően közel nem kerülnek az eredeti 
értékekhez. 
 
Az alapfrekvencia szintmértékre is átszámítható, erre egy lehetséges eljárás a 
későbbiekben általam is használandó harmonikus hangmagasságszintre (H) való 
átszámítás [49]. Ekkor a 
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összefüggés adja meg a harmonikus hangmagasságszintet, amelyben c0 értéke szokásosan 
c0=131 Hz. F0 természetesen az alapfrekvencia, H mértékegysége az ún. harmonikus 
oktáv [49]. Mivel az alapfrekvencia kifejezetten szűk tartományban változik, a 
logaritmikus skálázásnak a beszédben nincs igazán jelentősége. Normálás tekintetében 
elterjedten alkalmazzák azt a módszert, hogy a prozódiai frázis alapfrekvenciájának 
kizárólag a zöngés részekből képzett átlagát igazítják egy adott frekvenciaszintre vagy 
akár nullára.  
 

2.2 Energia 
 
A beszédjel energiájának számítása a legalapvetőbb jelfeldolgozási műveletek közé 
tartozik: 
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ahol xi a beszédjelből vett minta az idővel indexelve. Ehelyütt csak azt jegyzem meg, 
hogy a szupraszegmentális jegyek figyelemmel kísérésekor az energiát nagyobb ablakkal 
(nagyobb N-re) szükséges számítanunk, mint azt a szegmentális tartományban 
megszokhattuk. Egyes esetekben hasznos lehet az energia kiszámítását sávokra bontva 
elvégezni, ekkor a sávok jóval szélesebbek, mint a hallásmodell alapján végzett kritikus 
sávok szerinti szűrősoros elemzésnél. Gyakran használják azonban az összenergiát is, 
mint a szupraszegmentális jegyek akusztikai szintű korreláltját. 
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Az energia – mint a hangsúly és beszéddallam kapcsán már utaltam rá – erősen függ a 
szegmentális szerkezettől, azaz gyakorlatilag az egyes beszédhangoktól, 
szupraszegmentális tartományban azonban megfelelően választott időtartamra átlagolva 
hasznos mérőszám. A beszédhangra vonatkoztatott normalizálás tapasztalataim szerint – 
legalábbis magyar nyelvre – nem ad megbízható eredményt, mivel valószínűleg nemcsak 
a beszédhang típusát, de szó-, szótag-, sőt mondatbeli elhelyezkedését is figyelembe 
kellene venni, nem beszélve az egyéni különbségekről, és arról sem, hogy beszédhang 
határok a folyamatos beszédben csak „elméletileg” léteznek, a koartikuláció miatt 
sokszor igen nehéz egyes beszédhangok szegmentálása.  
 
Az energia számításánál központi kérdés az átlagolásnál figyelembe veendő minták 
száma (vagy ha úgy tetszik, az időablak nagysága az átlagoláskor). Nyilvánvaló, hogy a 
szupraszegmentális tartomány feldolgozásakor a szegmentális esetben alkalmazott 
integrálási idők túl rövidek, így ezeknél nagyobb értékeket célszerű választanunk. Az is 
valószínű, hogy a mondathatárok detektálásához vagy a beszéddallam követéséhez még 
hosszabb ablakokat kell használnunk, mint a szóhatár- vagy hangsúly-detektáláshoz. 
 

2.3 Időtartamok 
 
Az alapfrekvenciához hasonlóan az időtartamok mérése is problémás. A nehézség abból 
adódik, hogy ahhoz, hogy bármilyen beszédszakasz időtartamát meghatározhassuk, 
pontosan ki kell jelölnünk az adott szakaszt. Miután automatikus algoritmusokkal 
dolgozunk, így e kijelölést is automatikusan – például beszédfelismerő kimenetét 
felhasználva – tudjuk csak végezni, emiatt pedig hibával terhelt eredményeket kapunk. 
 
Az időtartamok – jellemzően a beszédhangok vagy szótagok hossza érdekelhet bennünket 
– mérésének tehát kiváló alapja a beszédfelismerő kimenete, hiszen a dekódolás során 
további ráfordítás nélkül megvalósítható annak az állapotsorozatnak visszakövetése, 
amelyen végighaladva a felismerési eredmény adódott. Ily módon az egyes beszédhangok 
kezdő- és végidőpontjai is rendelkezésünkre állnak. Ennek hátulütője, hogy egyrészt 
bizonyos esetekben az erős koartikuláció miatt a szegmentálás pontatlan, másrészt a 
szupraszegmentális tartomány feldolgozásához meg kell várnunk a dekódolás végét, vagy 
annak hatékony szakaszolását kell biztosítanunk, hiszen felismerési eredményünk csak 
akkor lesz, ha az adott szakasz végére értünk, ahonnan megkezdhetjük a visszakövetést. 
Ha ehhez hozzátesszük, hogy a szupraszegmentális tartomány feldolgozásával egyik 
célunk éppen a szakaszolhatóság biztosítása lehet, máris oda jutunk, hogy a két feladat 
egymást kölcsönösen feltételezi. Természetesen elméletileg lehetőségünk van arra, hogy 
e két feladatot iteratívan felváltva végezzük, ehhez azonban megkerülhetetlen, hogy több 
dekódolási ciklust futtassunk, ami viszont a futási idő drasztikus emelkedését vonná 
maga után, hiszen a dekódolás a beszédfelismerés legműveletigényesebb folyamata.  
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Az időtartamok kapcsán is találkozunk az energia tárgyalásakor említett problémákkal. 
Nem triviális a normalizálás, részben az abszolút egyértelmű és pontos beszédhang-
szegmentálás lehetetlensége miatt, de amiatt sem, hogy számos tényezőre kell 
figyelemmel lennünk. Számolnunk kell a szó-, sőt a mondatbeli elhelyezkedéssel, a 
beszédhang típusával és valószínűleg a beszédhang-környezettel is, és ekkor még az 
egyes beszélők közötti eltéréseket figyelembe sem vettük. 
 

2.4 Beszédfelvételek szupraszegmentális tartományú 

feldolgozása 
 

A beszédadatbázisok szupraszegmentális tartományú – prozódiai – feldolgozására a 90-es 
évek elején először az amerikai angol nyelvre dolgozták ki a ToBI (Tones and Break 
Indices) annotálási ajánlásgyűjteményt [47]. Később számtalan egyéb nyelvre is elkészült 
a ToBI rendszer adott nyelvre specializált változata (pl. [3], [55]), magyar nyelvű ToBI 
azonban nem készült. Mint az elnevezésből sejthető, a ToBI rendszerben a 
beszédszünetek (szó-, frázis- és mondathatárok) jelölésére, és az alapfrekvencia nagyobb 
változásaira koncentráltak. 
 
A magyar nyelvre történő, a prozódia beszédfelismerésben való felhasználhatóságát célzó 
kutatás megkezdésekor problémaként jelentkezett a felismerés oldali megfelelő prozódiai 
annotálási szabályrendszer kidolgozatlansága, illetve a prozódiailag feldolgozott 
beszédadatbázisok hiánya. Mindezzel együtt a Beszédakusztikai Kutatólaboratóriumban 
úgy határoztunk, hogy a rendkívül nagy idő- és költségráfordítást igénylő ToBI-adaptáció 
helyett önálló, a ToBI-nál egyszerűbb, rugalmasabb, a magyar nyelv sajátosságaiban rejlő 
lehetőségeket jobban kihasználó, de adott esetben más nyelvekre is adaptálható, önálló 
prozódiai feldolgozási rendszert vezetünk be. A későbbiekben az általam kidolgozott és 
használt feldolgozási módszert ismertetni fogom. A ToBI rendszer meghonosítása ellen 
szólt az is, hogy számtalan sikeres kutatás zajlott már ilyen típusú prozódiai annotálás 
nélkül, illetve hogy azokra a nyelvekre, amelyekre a ToBI rendszerben feldolgozott 
adatbázisok rendelkezésre állnak, az annotált információnak csupán töredékét használták 
fel ténylegesen. 
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3. A szupraszegmentális információ 

felhasználása a beszédfelismerésben  
 

3.1 A statisztikai alapú „state-of-the-art” 

beszédfelismerés 
 
A statisztikai alapú beszédfelismerésben [17] eredendően nem veszik figyelembe a 
beszéd szupraszegmentális szerkezetét, csak a szegmentálisat. A napjainkban leginkább 
elterjedtnek tekinthető folyamatos, fonéma alapú beszédfelismerők felismerési 
alapegysége szegmentális jellegű, hiszen ebben a tartományban történik a beszédhangok 
akusztikai-fonetikai szintű modellezése. Az egyes beszédhangokból a szótár által 
megadott specifikációknak megfelelően egy adott nyelv szavai konstruálhatók meg, és a 
felismerési feladatot magát jellemzően ennek alapján fogalmazzák meg. Leggyakrabban 
az alábbi meghatározáshoz hasonló definíciókkal találkozhatunk ([4], [17], [61], stb.): a 
felismerési feladat nem más, mint az ismertnek feltételezett [és szegmentális 
tartományban tekintett] akusztikai beszédjel-folyamhoz legjobban illeszkedő 
szószekvencia kiválasztása [a szótár által megadott és a nyelvi modell által leírt 
kapcsolódási tulajdonságokkal rendelkező szóhalmazból]. Az így értelmezett felismerési 
feladatra összeállított beszédfelismerő egyik fontos alkotóeleme a beszédhangokat leíró 
akusztikai-fonetikai modell, másik fontos eleme pedig a nyelvi modell, amelyeket a jól 
ismert formula alapján – Bayes tételét is felhasználva – a következőképpen írhatunk: 

)()|(maxarg
)(

)()|(
maxarg)|(maxarg WPWXP

XP

WPWXP
XWP

WWW

== , (3.1) 

ahol X jelöli az akusztikai beszédjelből származtatott megfigyelésvektorok sorozatát, W 
pedig a keresett szószekvencia. Mindeközben azt is feltételezzük, hogy a beszéd – és így 
a megfigyelésvektorok – egy diszkrét beszédhang szekvenciát fednek, annak „felszíni” 
megnyilvánulásai, így az „akusztikai modell”-re 
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ahol M valamilyen rejtett állapotsorozatnak felel meg, amely léptékét tekintve 
szegmentális tartományú. A statisztikai n-gram nyelvi modell esetén a nyelvi modellt a 
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közelítés használatával kapjuk, ergodicitást is feltételezve. Ez a nyelvi modell tehát a 
nyelv szintaktikai viszonyait12 írja le, a napjainkban ismert eljárások alapján korántsem 
teljes szintaktikai szintű modellezést megvalósítva. A szegmentális tartományban 
értelmezett akusztikai és fonetikai szinthez tehát a nyelvi modell révén szintaktikai szintű 
információ adódik hozzá, emellett azonban nem veszik figyelembe a szintaktikának az 
akusztikai szinten, de szupraszegmentális tartományban megjelenő elemeit, ezáltal egy 
jelentős információforrásról „fosztva meg” a beszédfeldolgozási folyamatot. A jelenséget 
a szemantikai szinten vizsgálva további veszteség jelentkezik, ugyanis szemantikai 
tartalmat a szegmentális tartomány közvetlenül gyakorlatilag nem tükröz, ezzel szemben 
a szupraszegmentális igen! Meggyőződésem, hogy a szupraszegmentális tartomány 
integrálása a gépi beszédfelismerés folyamatába nagymértékben hozzájárulhat egyrészt a 
beszédfelismerés teljesítményének javításához, másrészt a beszédfelismerés egy teljesebb 
szintaktikai és szemantikai szintű megvalósítás irányába történő kiterjesztéséhez, az 
akusztikai szinten tekintett beszédjelből más módon ki nem nyerhető információ 
dekódolása révén. E ponton szabadon idézném Hunyadi László egy gondolatát [15], 
miszerint a prozódia és szemantika kapcsolatának vizsgálata kapcsán azt az állítást 
fogalmazza meg, hogy a nyelvben a szemantikai tartalmat tükröző „logikai forma” és az 
[akusztikai-fonetikai szintű] fonetikai reprezentációt hordozó „fonetikus forma” közötti 
kapcsolatban a prozódia központi szerepet játszik, a kettőt mintegy egymáshoz rendelve. 
 

3.2 Elvi megfontolások a szupraszegmentális jellemzők 

felhasználása kapcsán 
 
A beszédfelismerésben a prozódia felhasználásakor célszerű lehet elkülönítenünk, hogy a 
szupraszegmentális szerkezet elsődlegesen információhordozó szerepű-e, avagy inkább 
másodlagosan, azaz redundáns jelleggel hordoz a beszédből egyébként másként is 
kinyerhető információt. Nyilvánvaló, hogy az elsődlegesen hordozott információ esetén a 
prozódia figyelembe vétele nélkül valószínűleg nem leszünk képesek ennek az 
információnak a közlésből való kiemelésére, míg a második esetben elvileg a 
szupraszegmentális tartományú feldolgozás elmaradása esetén sem veszítünk 
információt. Azonban ebben az esetben is érdemes lehet a prozódiával foglalkoznunk, 
hiszen a redundancia révén lehetőségünk nyílik „több lábon álló”, azaz robusztusabb 
rendszert összeállítani, vagy az is meglehet, hogy a prozódia alkalmazásával adott 
esetben gyorsabban jutunk eredményre, arról nem is beszélve, hogy számos esetben az 
információ prozódiát nélkülöző megközelítésben történő kinyerése korántsem tekinthető 
megoldott problémának (lásd a szöveg alapú szintaktikai és/vagy szemantikai szintű 
nyelvi elemzés). 
 

                                                 
12 Az n-gram nyelvi modellt nyugodtan nevezhetnénk statisztikai alapú szószerkezeti szintaxismodellnek is. 
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3.3 Mondat-, frázis- és szóhatár-detektálás 
 

Az egyik első pont, amelyen keresztül a prozódiát a folyamatos beszédfelismerésben is 
megpróbálták hasznosítani, a folyamatos beszédfolyam szegmentálása kisebb, például 
mondat, prozódiai frázis vagy szó egységekre (lásd pl. [32], [33]). A kutatást kezdetben 
az is motiválta, hogy például viszonylag pontos szóhatár-detektálással a folyamatos 
beszédfelismerést az egyszerűbb és főleg gyorsabb, izolált vagy kapcsolt szavas 
felismerőkben alkalmazott algoritmusokkal is meg lehetne oldani [33]. Ennél fontosabb 
azonban, hogy általában a folyamatos felismerők dekódolási fázisában nagyon 
hasznosnak bizonyulhat a mondatok, a prozódiai frázisok vagy a szavak határainak 
ismerete, ezáltal ugyanis lehetőség van a keresési tér (lényegében a Viterbi-dekódolás 
során felépített trellis vagy hipotézisgráf) számottevő egyszerűsítésére, az ezzel 
megtakarított műveletigény pedig vagy a működést gyorsítja, vagy például a szótár, 
illetve a nyelvi modell bővítését teszi lehetővé. 
 
Nem triviális az sem, hogyan szakaszoljuk a dekódolási algoritmust, hiszen sejthető, 
hogy egyszerűbb a dolgunk akkor, ha mondatonként is végeztethetjük a felismerést, már 
csak azért is, mert az n-gram nyelvi modell a mondathatárokon nem feltétlenül ad olyan 
jó becsléseket, mint a mondatok belsejében elhelyezkedő szóláncokra [10]. Ha például a 
nyelvben a mondaton belül a szavak korreláltsága nagyobb, mint mondathatárokon 
átívelően, utóbbi helyeken a nyelvi modell torzítani fog. Hasznos a mondathatárok 
ismerete akkor is, ha a nyelvi modellben a mondathatárokat is szerepeltetni szeretnénk. 
 
Mindezek fényében tehát a prozódiai frázis- és mondathatár-detektálás legtriviálisabb 
alkalmazási módja, hogy a felismerés lényegi megkezdése előtt a detektált határokon 
mintegy szétvágjuk a beszédfolyamot, és külön-külön végezzük rájuk a dekódolást. Ez a 
megközelítés azonban többnyire nem bizonyul hatékonynak [16], és rendkívül érzékeny a 
határdetektálási hibákra. Ezért ma már elterjedtebben használják a kétmenetes 
beszédfelismerési technikát a prozódiai jellemzők – így akár a szóhatárok – jelentette 
információ megragadására. Ekkor hagyományos, szegmentális tartományú 
beszédfelismerés zajlik, ezzel párhuzamosan – és egyelőre többnyire ettől függetlenül – 
szupraszegmentális tartományú feldolgozás és prozódiai osztályozás, illetve erre 
visszavezetett beszédfolyam-szegmentálás történik. A hagyományos felismerést nem 
futtatjuk végig teljesen, hanem a hipotézisgráf elkészültével félbeszakítjuk. Ekkor 
kombináljuk a szegmentális tartományú információt a szupraszegmentálissal, és a 
hipotézisgráf súlyozását már így készítjük, illetve módosítjuk. A második felismerési 
menetre marad a súlyozott gráfból a legnagyobb pontszámú út (utak) megkeresése, azaz a 
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felismerés befejezése. Számos kutatás igazolta, hogy ilyen alkalmazásokban a szóhatárok 
ismerete a beszédfelismerés hibaarányát csökkenti [14], [25], [54]13. 

A szóhatárok ismerete valamiképpen az emberi beszédpercepcióban is szerepet játszik, 
Tóth László [50] végzett tanulságos kísérleteket annak tisztázására, hogy hogyan teljesít 
az emberi percepció, ha olyan feladatokkal kell megbirkóznia, mint a gépi 
beszédfelismerőknek. Az idézett kísérletben a beszédfelismerő akusztikai modelljének 
feladatát (beszédhang-felismerést) kellett a kísérleti alanyoknak végrehajtaniuk olyan 
beszédet hallgatva, amely a nyelvre jellemző beszédhang-eloszlásnak megfelelt, de csupa 
értelmetlen szóból állt. Az eredmények azt mutatták, hogy az értelmetlen beszédet 
hallgatva viszonylag gyenge beszédhang-felismerési teljesítmény mellett is meglepően 
magas volt a szóhatárok felismerési aránya, jóllehet a beszélő természetesen nem tartott 
szünetet azok érzékeltetésére. 
 
Napjainkban az automatikus mondathatár-detektálás reneszánszát éli, hiszen híranyag-
adatbázisok (Broadcast News Databases) esetében jó kiindulási alapja lehet a téma 
szerinti osztályozásnak [46], párbeszédekben, többszereplős beszélgetésben a 
beszélőváltások detektálásának [24], képezheti a szemantikai feldolgozás alapját [59], 
stb. 

  

3.4 Mondattagolás és modalitás 
 
A szupraszegmentális szerkezet számos esetben elsődlegesen hordozhat információt a 
modalitás és az aktuális mondattagolás14 tekintetében. Az ezt kihasználó alkalmazások 
jellemzően szintén határdetektáláson alapulnak (pl. [9], [10]), de fokozottan figyelembe 
veszik a szintaktikai és szemantikai összefüggéseket is – ezek nagy részét egyébként 
éppen a szóhatár-detektálás kapcsán kezdték/tük el vizsgálni. Persze a mondat modalitása 
– azaz a mondat típusa –, illetve a helyes, az aktuális közlésnek megfelelő mondattagolás 
számos esetben kikövetkeztethető alapvető szintaktikai vagy szemantikai szintű 
megfontolások alapján, ilyenkor a prozódia redundáns jelleggel megerősíti ezt az 
információt. 
 

 

 

                                                 
13 A szerzők [54]-ben nem a felismerési hibaarányt, hanem azt vizsgálták, hogy a 10 legnagyobb pontszámú 
út közül a helyes hipotézis átlagosan hányadik helyre volt rangsorolva. 
14 Az aktuális mondattagolás lényegében azt adja meg, mely szavak, szószerkezetek tartoznak egybe, illetve 
ezek egymással milyen viszonyban állnak, azaz tulajdonképpen szempontunkból a klasszikus 
mondatelemzésnek felel meg. 
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3.4.1 Tagmondatokra bontás és modalitás 

A hagyományos beszédfelismerésben a mondat modalitásának automatikus felismerése 
gyakorlatilag nem lehetséges15, illetve csak felszíni tényezők bevonásával oldható meg 
korlátozott szinten, például az írásjelek nyelvi modellbe való felvételével és a hozzájuk 
tartozó fiktív szótárelem definiálásával. Ha a modalitást mégis meg szeretnénk határozni, 
próbálkozhatunk a természetes nyelvfeldolgozásban használatos szintaktikai vagy 
szemantikai eszközökkel, elemzőkkel. Például kérdő mondatok esetén szintaktikai szintű 
„árulkodó jel” lehet a kérdőszó jelenléte, vagy egyes nyelvekben az alany-állítmány 
inverzió, az igekötő elválása, stb. E módszer egyik nagy hátulütője, hogy a felismerő 
szövegkimenetén dolgozik, így felmerül az esetleges felismerési hibák továbbterjedése a 
modalitást meghatározó modulba is. Emellett könnyen elképzelhető olyan eset is, hogy a 
prozódián kívül semmilyen más elem nem jelzi a modalitást. Tekintsük például az alábbi, 
dialógusból kiragadott példát: 
 

Négy órakor indul  

 
Írásban a megfelelő írásjelből eldönthetjük, hogy a beszélő állításként vagy kérdésként, 
esetleg felkiáltásként fogalmazta-e meg a fenti mondatot, ha azonban csak az elhangzó 
közleményt ismerjük, egyedül a szupraszegmentális szerkezet – a mondat intonációja – 
alapján tudjuk egyértelműen eldönteni a modalitást. Különösen fontos a kérdés és állítás 
elkülönítése, hiszen a kérdésre a dialógusban rendszerint válaszolnunk kell (például 
megerősítéssel), míg az állítás inkább tudomásul veendő tényt közöl. Külön kiemeli a 
probléma fontosságát, hogy például információs lekérdezéskor – azaz a beszédfelismerők 
egyik hagyományos működési területén – tipikusan kérdések és megerősítések 
váltakoznak a „beszélgetés” során. 
 
Hasonlóan fontos szerepet játszhat egyes esetekben a prozódia a közlemény tagolása 
szempontjából, hiszen elképzelhető, hogy az aktuális mondattagolás függvényében a 
jelentés is gyökeresen megváltozik, mint például az alábbi mondatban: 
  

 János mondta Péter késik 

 
Írásban vesszővel, míg a beszédben a megfelelő beszéddallammal (intonációval) és 
szünettel jelezzük a fenti mondat megfelelő tagolását, ennek ismeretében tudunk dönteni 
arról, hogy a beszélő azt akarja-e közölni, „János – mondta Péter – késik”, azaz Péter azt 
mondta, hogy János késik, avagy „János mondta, Péter késik”, azaz János mondta, hogy 
Péter késik. A fenti problematikát tükrözi az „a királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz 

ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem” közlemény tagolásának függvényében 

                                                 
15 Eltekintve természetesen attól a triviális, de korántsem felhasználóbarát megoldástól, hogy a mondat 
végén külön jelezni kell e kiteendő írásjelet. 
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létrejövő két egymással homlokegyenest ellentétes jelentés (lásd [12]), igaz ez az eset 
beszédfelismerési feladatban kevéssé realisztikus példának tekinthető, így a két 
lehetséges jelentésváltozat bemutatásától el is tekintünk. 
 

3.4.2 A szintaktikai elemzés elősegítése 

Az előző pontban elmondottakhoz fontos azonnal megjegyeznünk, hogy a 
szupraszegmentális szerkezet sokszor finomabb tagolást is tükröz, mint amit írásban 
jelölnénk [25], ezt az állítást saját tapasztalataim is alátámasztják. Az aktuális 
mondattagolás tehát semmiképpen nem jelenti csupán a vesszők vagy a mondatvégi 
írásjel(ek) helyes kitételét, hanem a szintaktikai viszonyokat jóval árnyaltabban tükrözi 
(vö. 3.3 szakasz). Emiatt a prozódia a mondattagolásnál kisebb léptéket tekintve is 
hasznos lehet a szintaktikai elemzésben, hiszen a szintaktikai egységek behatárolása 
révén jelentősen megkönnyítheti a részletesebb szintaktikai elemzést, amelynek 
komplexitása csökkenhet, sebessége és megbízhatósága (egyértelműsége) jelentősen 
növekedhet, illetve alkalmazhatósági köre jelentősen bővülhet a prozódiai információ 
sikeres kiaknázásával. Emlékezzünk rá, hogy a Levelt-féle prozódiaprodukciós 
modellben a felszíni szerkezetnek kitüntetett szerepe van – aligha véletlenül. 
 
Másrészről, a mai gépi feldolgozás és gépi tudás egyelőre nem annyira kifinomult, mint 
az emberi, ezért sokszor az ember számára a nyelvileg egyértelműen értelmezhető közlést 
gépi szinten egyértelműsíteni szükséges, ezért célszerű minél több tudásforrást beépíteni 
a beszédértő rendszerekbe [25], kihasználva a már említett nyelvi redundanciát. A 
kérdéskörrel részletesebben foglalkozunk a későbbi fejezetekben, több tézisem éppen a 
szupraszegmentális tartományban feldolgozott akusztikai jellemzők és a mondat 
szintaktikai tagolásának összefüggéseire vonatkozik. 

 

3.5 A szemantikai értelmezés támogatása 
A szemantikai és pragmatikai szintű mondat- és szövegelemzésben a prozódia szintén 
kiemelt szerepű lehet. Ha a mondat topik-predikátum szerkezetét (a topik-komment, 
illetve a téma-réma szerkezet gyakorlatilag ugyanezt fedi)16 tekintjük, akkor általánosan 
elmondható, hogy a topik a már ismert információt tartalmazza, amelyhez a predikátum 
rész valamilyen új információt ad hozzá (vö. [25]). Úgy is fogalmazhatunk, hogy a topik 
a mondat logikai alanya, a predikátum pedig a logikai állítmánya [8]. A predikátum 
meghatározása szerint az első hangsúlyos összetevővel kezdődő mondatrész, így a 
prozódia segítségével könnyen azonosítható. A predikátumon belül az ige előtti pozíció, a 
mondat ún. fókusza speciálisan megkülönböztetett, tartalmilag és ennek megfelelően 
hangsúlyozásban is a mondat súlypontja. 
 

                                                 
16 Részletesen lásd pl. [21], [22]. 
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A fókuszpozíció nem minden esetben van betöltve, ebben az esetben a hangsúly az igére 
esik (ezt igei nyomatékú mondatnak is nevezik). Ha azonban betöltött, a hangsúlyt 
elveszi az igétől (és például a magyarban ekkor az igekötős igék igekötője is elválik és az 
ige mögé kerül). 
 
A fókuszon kívül a kvantorok17 is speciális helyzetben szerepelhetnek a predikátumban, 
ugyanis ha szerepelnek a mondatban, a fókusz elé kerülnek. Ez a kvantorpozíció. 
Kvantorból akár több is lehet a mondatban, ekkor a kvantoros igei kifejezések a 
predikátumot mintegy rétegekre, síkokra bontják, s minden ilyen réteg első fő 
összetevőjére hangsúly esik [8]. 
 
Az elmondottakat néhány példán megvilágítva (félkövér karakterekkel kiemelve mindig a 
predikátum szerepel, a kiemeletlen rész a topik): 
 
(a) Ma reggel Péter lement a boltba. 

(b) Ma reggel Péter ment le a boltba. 

 
Az (a) mondat egyszerű igei nyomatékú mondat, míg a (b) példamondatban a Péter szó 
fókuszpozícióba kerül, szerepe a kimerítő azonosítás [8], azaz annak kiemelése, hogy 
Péter és nem valaki más ment le a boltba. Hasonlóan, a fókusz az adott mondatban át is 
helyeződhet attól függően, hogy a beszélő milyen információt szándékozik kiemelni: a 
(c) mondatban a hangsúly a boltba szón van, (azaz a boltba és nem máshova ment le 
Péter jelentést kiemelve); a  (d) mondatban a hangsúly az időhatározóra kerül. 
 
(c) Ma reggel Péter a boltba ment le. 

(d) Péter ma reggel ment le a boltba. 

 
Az (e) mondatban a minden kvantor és a hatókörébe eső reggel szó állnak 
kvantorpozícióban, a fókuszpozíció betöltetlen, míg az (f) mondatban a kvantor után a 
fókuszpozíció is betöltött. Az (e) és (f) mondatokban a kvantorpozíciót aláhúzással 
jelöltük. 
 
(e) Péter minden reggel lement a boltba. 

(f) Péter minden reggel a boltba ment le. 

 
Természetesen nem célom, és nem is tisztem részletesebben elmélyedni a mondattanban, 
a fentieket mégis fontosnak tartottam kiemelni annak érdekében, hogy a prozódia 
jelentőségét szemantikai szinten is érzékeltethessem. 
 

                                                 
17 A kvantor egyfajta határozatlan determináns, amely a hatókörébe (pl. utána) kerülő főnévhez mennyiségi 
jellegű attribútumot ad [8, 15]. 
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3.6 A szupraszegmentális jellemzők felhasználása a 

fonémafelismerésben 
 
A szupraszegmentális jellemzőket ebben a megközelítésben lényegében a szegmentális 
tartományban használjuk fel, hiszen a fonémafelismerés egyértelműen szegmentális 
feladat. Az ellentmondást részben feloldja, ha megjegyezzük, hogy ebben az esetben arra 
gondolunk, hogy egyes szupraszegmentális jellemzők szegmentális tartományban is 
detektálhatóak, például egy megnyúlt végű közlés (lassuló beszédtempó) esetén 
rendszerint az egyes beszédhangok – különösen a magánhangzók – több szótagra 
kiterjedő időtartambeli nyúlása szegmentálisan is észlelhető. 
 
Waibel a prozódia beszédfelismerésbeli felhasználási lehetőségeit áttekintő munkájában 
[58] említ néhány amerikai angol nyelvre végzett fonetikai kutatást, amelynek alapján 
feltételezhetően van némi szerepe a prozódiának a szegmentális tartományban is, a 
továbbiakban azonban nem foglalkozik vele. A szünetek kapcsán korábban ismertetettek 
kapcsán is felmerülhet, hogy egyes szünethordozók néha nagyon is szegmentális 
jellegűnek tekinthetők (vö. 1.2.6). Kompe összefoglaló munkájában [25] szintén csak 
említést tesz erről a lehetőségről és megjegyzi, hogy angol nyelvre egyes szavak hangsúly 
alapján történő elkülönítéséhez hasznos lehet a prozódia szegmentális tartománybeli 
felhasználása. Számos fonetikai kutatás (pl. [28]) vizsgálja a területet, beszédfelismerés 
szempontjából részletesen foglalkoznak a problémával Chen és társai [20], akik 
prozódiafüggő allofón akusztikai-fonetikai beszédhang-modellezési eljárást javasolnak. 
Az allofón modellek elsősorban a különböző fonéma-időtartamok, illetve esetleg a 
hangsúlyozás következtében tisztább artikuláció finomabb modellezése révén lehetnek 
hatásosak, ez utóbbi esetben tehát a kepsztrális jellemzők is változhatnak, ennek 
modellezésbeli lekezelése azonban korántsem egyszerű feladat. Bár Chen és Ostendorf 
[40] kísérleteikben értek el eredményeket, ezzel együtt elmondható, hogy a prozódiai 
jellemzők beszédhang-modellezésben való felhasználása még kérdéses terület a 
beszédfelismerésben. 

 

3.7 A szupraszegmentális jellemzőket a gépi beszéd-

felismerésben felhasználó alkalmazások 
 
Ebben a pontban az eddig elmondottakat szeretném jobban megvilágítani néhány konkrét, 
a beszédfelismerés területén már létező alkalmazás vázlatos bemutatásával. Ezek az 
alkalmazások valamilyen módon figyelembe veszik az akusztikai beszédjel 
szupraszegmentális tartományát is. 
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3.7.1 A prozódiai modellezés lehetőségei 

Ostendorf és munkatársai úttörőkként vizsgálták a prozódia felhasználási lehetőségeit a 
beszédfelismerésben amerikai angol nyelvre [40], [54]. Megközelítésük a prozódiára 
gyakorlatilag megegyezik a beszédfelismerés hagyományos paradigmájával: a felismerési 
feladatot közbenső – fonológiai – szint beiktatásával fogalmazzák meg, ezúttal 
szupraszegmentális jellemzőkre [54]: 
 

∑=
sM

ssss HMPMXPHXP )|()|()|(       (3.4) 

Kérdés tehát, hogy egy-egy rögzített felismerési hipotézis (H) mellett mennyire valószínű 
a megfigyelt Xs, ezúttal szupraszegmentális tartományban tekintett akusztikai realizáció. 
Ha feltételezzük, hogy a meghatározott akusztikai realizációk egy-egy jól körülhatárolt 
prozódiai eseményhez tartoznak, akkor ebből képezhetünk egy prozódiai 
eseménysorozatot, az ennek megfeleltetett rejtett állapotsorozat Ms, mely ezúttal 
szupraszegmentális eseményekre értelmezendő. A (3.4) összefüggést (3.2)-vel összevetve 
jól látható, hogy a fonéma alapú beszédfelismeréshez hasonlóan – arra visszavezetve – 
ismét két modellre van szükség: (3.4) jobb oldalának első tagja megadja, hogy adott 
prozódiai eseménysorozatra egy-egy akusztikai realizáció mennyire valószínű, míg a 
második azt, hogy az adott felismerési hipotézis esetén (értsd pl. egy adott hipotetikus 
szóláncot tekintve) az Ms prozódiai eseménysorozat mennyire valószínű. Másképpen 
fogalmazva a P(Xs|Ms) modell funkcióját tekintve megadja, hogy az egyes 
szupraszegmentumok – melyek itt a hangsúlyra és szünetekre korlátozódnak – milyen 
mérhető akusztikai jellemzőkkel írhatóak le, azaz tulajdonképpen azt definiálja, mit jelent 
az egyes jellemzők akusztikai szintű változása a nyelvben. A második modell, a P(Ms|H) 
adja a prozódia-szintaxis megfeleltetést, hiszen egy-egy hipotetikus szólánc (parse) adott 
szintaktikai struktúrával rendelkezik. Az ehhez a szintaktikai struktúrához való prozódiai 
illeszkedés (ez tekinthető a szupraszegmentális jegyek megalapozottságának, 
„adekvátságának” is) mérőszáma a számított valószínűségi mérték. Látható tehát, hogy 
lényegében a P(Xs|Ms)  modell a beszédfelismerésbeli akusztikai-fonetikai, a P(Ms|H)  a 
nyelvi modellel azonos szerepű. Az Ms eseménysorozat maga lehet pl. a szótagok 
egymásutánjának hangsúlyos volta, szünetek megléte vagy elmaradása, ill. típusa (vö. 
[54]), stb. 
 
A prozódia egy lehetséges felhasználása a beszédfelismerésben tehát, ha a közlés 
szupraszegmentális szerkezetét egy referenciával vetik össze, amelyet a szintaktikai 
struktúra ismeretében generálnak le. Ehhez természetesen szükség van a felismerési 
hipotézisekre, pontosabban azok közül az N legvalószínűbbre (N-best). Az aktuális és a 
referenciaminta korrelációja alapján (hasonlóságának mérésével) hasonlósági mérték 
vagy pontszám (score) számítható, amellyel a felismerési hipotézisek (újra)súlyozhatóak, 
így az akusztikai-fonetikai súlyok, illetve a nyelvi modell által adott szintaktikai súlyok 
utólag kombinálhatók a prozódiai pontszámokkal mint súlyokkal. Ez a módszer a 
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felismerést kissé lassítja, hiszen a szupraszegmentális referenciastruktúra generálásához 
már a Viterbi-algoritmussal súlyozott hipotézisgráfnak elő kell állnia. 
 
A szerzők a szupraszegmentális információ feldolgozását mélyebben is a 
beszédfelismerőbe integrálva a szupraszegmentális tartomány feldolgozását a 
„hagyományos” beszédfelismerés egyes fázisaihoz szorosabban is hozzákapcsolják [54]: 
ekkor a zömmel színképelemzésen alapuló előfeldolgozás kiegészül a szupraszegmentális 
jellemzők követésével és előfeldolgozásával, a nyelvi modell pedig prozódiai információt 
is tartalmaz. Azaz a hagyományos beszédfelismeréssel szemben, melynek során a 
legvalószínűbb szószekvenciát keressük az adott akusztikai (szegmentális) jellemzők 
ismeretében, most a szószekvenciát és az elválaszthatatlanul hozzákapcsolt, tehát már 
egyértelmű szintaktikai elemzést együtt keressük a szegmentális és szupraszegmentális 
tartományban feldolgozott akusztikai forma ismeretében. 
 
Veilleux és Ostendorf [54]-ben bemutatott, és fentiekben vázlatosan áttekintett művében 
a szerzők a prozódiai jellemzők beszédfelismerésbeli felhasználását vizsgálják, mégis a 
szegmentális tartomány felé csúsznak. Ez jól kivehető abból, hogy az előző bekezdésben 
bemutatott „mélyebben integrált” rendszer tulajdonképpen nem más, mint egy olyan 
fonéma alapú beszédfelismerő, amelybe szegmentálisan reprezentálható 
szupraszegmentális jellemzőket csempésznek. Ezt megtehetik, mivel a hangsúlyt és a 
szüneteket vizsgálják, ezek ugyanis akusztikailag a szegmentális tartományban szokásos 
léptékek mellett is azonosíthatók. Véleményem szerint módszerük igen hatásosan 
alkalmazható az amerikai angol nyelvre, amelyben a szintaktikai viszonyok akusztikai 
jelzésében kiemelkedő jelentőségű a szegmentális szerkezet időbeli „modulációja”. 

 

3.7.2 A VerbMobil automatikus fordító- és tolmácsolórendszer 

A prozódia beszédfelismerésben való felhasználhatóságát vizsgáló, ismereteink szerint 
eddigi legátfogóbb kutatás a VerbMobil projekt [10], [13], [25], [26], [60] keretében 
zajlott 2000-ig. A VerbMobil projekt maga gépi fordítás és valós idejű tolmácsolás 
megteremtését célozta, ehhez a tervezett rendszer beszédfelismerő komponenst is 
tartalmazott, ennek kapcsán végeztek kísérleteket a szupraszegmentális jellemzők 
beszédfelismerésbe való integrálására. 
 
Egyik kiindulási alapötletük [10], hogy a prozódiai frázishatárokat a szavakhoz hasonlóan 
szerepeltetik a nyelvi modellben. Ennek alátámasztására a szerzők kiemelik [10], hogy 
mondathatárokon a nyelvi modell nem ad megfelelő becslést (alulbecslés jelentkezik). A 
prozódiai frázishatárok (PF-határok) detektálását szorosan a beszédfelismerés 
folyamatába integrálják, ennek megfelelően gyakorlatilag egyes alapvető 
szünethordozókat – a csöndet, kitöltött szünetet és más nem-verbális jelenségeket 
modelleznek rejtett Markov-modell (HMM, Hidden Markov Model) technikával. E 
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módszer korlátai első olvasatra is szembetűnőek: ezek az alapvető szünethordozókat leíró 
HMM modellek lényegében szegmentális tartományban működnek, és a beszédhang-
modellekkel analógnak tekinthető akusztikai-fonetikai csönd, hezitálás, stb. modelleket 
valósítanak meg, és nem is ismeretlenek a beszédfelismerésben, hiszen a csendet, kitöltött 
szünetet minden beszédfelismerő rendszerben kezelni kell. A módszer újat abban a 
tekintetben hozott, hogy a PF-határok megjelentek a nyelvi modellben is, logikailag egy-
egy speciális szóra lettek leképezve, amelyeket az írásjelek alapján, illetve a nyelvi 
modell betanítására szolgáló szövegkorpusz szintaktikai-szemantikai elemzése révén 
könnyedén el lehetett helyezni automatikusan is. Más kérdés, hogy e beszédszintézis 
kapcsán is alkalmazott eljárások révén ugyan prozódiailag megfelelő minta generálható 
az adott szövegre, korántsem biztos azonban, hogy az így készített generatív modell 
analitikai alkalmazásban is megállja a helyét. Német nyelvre végzett ilyen irányú 
vizsgálatok szerint az automatikus prozódiai fráziscímkézés 92%-os fedést mutatott 
lehallgatási tesztek során a hallgatói ítéletekkel [2]. Mindenesetre a prozódia egy szűkebb 
szeletének ezáltal megfelelő helyet sikerült találni a már létrehozott rendszermodelleken 
belül úgy, hogy abba minden további jelentősebb módosítás nélkül is illeszkedik. Sőt, 
mivel spontán beszédben gyakran nem csak szintaktikailag indokolt esetekben tart 
szünetet a beszélő, hanem például a mentális lexikonban történő keresés idejére az 
egyébként egybetartozó prozódiai frázis közben is (ekkor jellemzően kitöltött szünetet 
találunk), ezért [10]-ben a szerzők megkülönböztették azokat az eseteket, amikor a 
szünetjelenség szintaktikailag indokolt és amikor nem. Ennek megfelelően két HMM 
modell készült egy adott akusztikai szünetjelenségre a szintaktikai megalapozottságtól 
függően. A szintaktikailag nem megalapozottnak (indokolatlannak) osztályozott 
szüneteket a további feldolgozás során egyszerűen figyelmen kívül hagyták. 
 
Az eljárás általánosításaként a VerbMobilban kísérletet tesznek arra is [10], hogy egy 
keret erejéig akkor is modellezzék a PF-határt, ha az egyébként a szünetre, kitöltött 
szünetre, stb. betanított HMM modellek révén nem lenne lehetséges. Ez történik, ha 
például nem található az általuk modellezett szünethordozó a PF-határon. (Véleményem 
szerint – különösen a spontán beszédben – ez igen gyakori eset, jóllehet [10]-ben erre 
vonatkozó adatokat nem találtam.) Egy keret feláldozásával azonban lehetővé válik a 
tágabb értelemben, valóban szupraszegmentális tartományban megvalósuló 
PF-határdetektálás, ugyanis a más úton, tehát nem HMM modellel detektált PF-határ ily 
módon a felismerési folyamatban előálló HMM láncolatba szúrható. Ehhez persze külön 
prozódiai modulra van szükség, amely a VerbMobilban szupraszegmentális jellemzők 
(F0 és energia, illetve belőlük származtatott mennyiségek) felhasználásával végez 
PF-határdetektálást MLP-vel (Multi Layer Perceptron) megvalósított osztályozás alapján. 
Az MLP osztályozó minden keretre meghatározza a PF-határ valószínűségét. A prozódiai 
modullal kibővített beszédfelismerő felépítése (a hipotézisgráf elkészültéig) a 3.1 ábrán 
látható. 
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3.1 ábra: Beszédfelismerőbe illesztett prozódiai osztályozó blokkvázlata ([10] nyomán) 

 
 
Az ábrán szaggatott vonallal jelölt irány a szupraszegmentális tartománynak a 
szegmentális tartományú feldolgozáson alapuló beszédfelismerési folyamatba való 
szerves integrálhatóságának tipikus problematikáját jelzi: nyilvánvalóan előnyös lenne a 
szegmentális és szupraszegmentális tartományokat egységesen és szimultán kezelni, és 
ezáltal jól áttekinthető és optimális rendszert megvalósítani, hiszen a kutatói közösség is 
vélelmezi, hogy a két tartomány az emberi percepcióban sem válik el élesen egymástól, 
közöttük a folyamatos információáramlás biztosított. Ugyanakkor ha hozzátesszük, hogy 
a szupraszegmentális jellemzők értelmezése sokszor feltételezi a szegmentális 
tartományban nyert információ rendelkezésre állását (például a beszédtempó 
megítéléséhez ismernünk kell a beszédhang szintű szegmentálást), máris hatalmas 
„pofont adtunk” az integrált rendszerünknek, hiszen ekkor a szegmentális feldolgozásnak 
meg kell előznie, de legalábbis előtte kell járnia a szupraszegmentális tartományúénak. A 
gyakorlatban éppen ezért többé-kevésbé azt a kompromisszumos megoldást választják 
([10], [54], stb.), hogy külön valósítják meg a szupraszegmentális tartományt feldolgozó 
prozódiai modult, de megpróbálják azt a dekódolás minél korábbi fázisában megvalósuló 
információcserével szorosan a rendszerbe fűzni, ez azonban csak korlátozottan jelent a 
szó valódi értelmében vett integráltságot. 
 
Megjegyezzük, hogy a 3.6 pontban bemutatott eljárások – szupraszegmentális jellegű 
információ használata a fonémafelismerésben – éppen a fordított irányú, 
szupraszegmentálistól a szegmentális felé történő információáramlás megteremtését 
célozzák. Valószínűnek tartom, hogy a jövőben a tényleges integrációt valamilyen e 
mindkét irányt biztosító rendszertől várhatjuk, ez azonban további kutatásokat és 
előrehaladást feltételez mind az emberi percepció, mind a gépi felismerés területén. 
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3.7.3 Szóhatár-detektálás alapfrekvencia alapján 

Iwano és társai a japán nyelv speciális adottságait kihasználva a prozódiai sajátosságokat 
is felhasználták a beszédfelismerésben [14], [16]. Tonális nyelvek esetén amúgy is 
megkerülhetetlen az alapfrekvencia kezelése, ami csak szupraszegmentálisan oldható 
meg, nem véletlen, hogy a kínai vagy az Indiában beszélt bengáli [30] nyelvekre is 
napvilágot láttak a prozódia – döntően az alapfrekvencia – beszédfelismerésbeli 
alkalmazását firtató kutatások. Visszatérve a japán nyelvre, jóllehet az nem tonális, 
mégis, az alapfrekvencia változása a félszótag (pontosabban ennek japán „megfelelője”, a 
mora) szintjén igen gazdag, és hozzátartozik a helyes kiejtéshez. Iwano és munkatársai 
prozódiai szónak18 nevezik azokat a gyakran valóban szavaknak vagy szórészleteknek 
megfelelő, önálló alapfrekvencia-mintázattal jellemezhető egységeket, amelyek a japán 
nyelvre jellemzőek. Ezt úgy is felfoghatjuk, hogy a japán szavaknak önálló – de nem 
jelentéselkülönítő – alapfrekvencia-mintázata van. Innen már egyenes út vezet egy olyan 
beszédfelismerő megvalósításához, amely ezt az alapfrekvencia-mintázatot is figyelembe 
veszi. A rejtett Markov-modelles beszédfelismerő architektúrán semmit nem kell 
változtatni, elegendő, ha a kepsztrálisan reprezentált, szegmentális tartományú 
jellemzővektorok helyére a szupraszegmentális tartományban feldolgozott, 
alapfrekvenciából származtatott jellemzők kerülnek. Ezután Markov-modelleket 
tanítanak az alapfrekvencia-mintázat alakfelismerésére (összesen mindössze 7-et), illetve 
bi-gram prozódiai nyelvi modellt adnak a Viterbi-dekódolás elvégzéséhez a 
szupraszegmentális tartományban (vö. (3.3) összefüggés). Beszédfelismeréskor a 
szegmentális és szupraszegmentális tartományú modellek párhuzamosan futnak, majd a 
kétmenetes felismerésnek megfelelően a felismerés megszakad a pontszám-kombináció 
idejére, hogy azután a kiértékeléssel folytatódjon. Az így megvalósított beszédfelismerő 
szótagfelismerési aránya [14] szerint a prozódia nélküli esethez képest 74,5%-ról 76,7%-
ra növekedett. Kár, hogy a kísérleteket csak 2 (!) beszélőre végezték el, mert úgy tűnik, a 
japán nyelvre érdemes lenne tovább foglalkozni a tématerülettel. 
 

3.7.4 Lexikai alapú mondathatár-detektálás 

A Stanford Research Institute-ban (SRI, USA) a Switchboard beszédadatbázison, illetve a 
Linguistic Data Consortium (LDC) Broadcast News adatbázisán vizsgálták a 
mondathatárok detektálhatóságát (mondatszintű szegmentálást) és a téma szerinti 
osztályozást, illetve az eltérő témájú szakaszok határainak detektálhatóságát [46]. 
Mindkét szegmentálási feladatot elvégezték mind prozódiai jellemzők felhasználásával, 
mind egy n-gram nyelvi modellek kiterjesztésével megvalósított lexikai osztályozó 
alapján. 
 

                                                 
18 A prozódiai szót az 1.3 szakaszban bevezetett fonológiai szó fogalmának feleltethetjük meg, de ne 
felejtsük el, hogy a [14] és [16] irodalmakban a japán nyelvről van szó, amely a magyartól jelentősen 
különbözik. 
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Mivel munkájukban a gépi beszédfelismerő kimenetét dolgozták fel, a kész felismerési 
eredménnyel (1-best recognition result) a szóhatár-szekvencia időbeli elhelyezkedése is 
rendelkezésükre állt, a prozódiai jellemzőket csak ezen határok szűk (mintegy 200 ms 
nagyságú) környezetében vizsgálták abból a célból, hogy az egyben mondathatárokat is 
jelentő szóhatárokat detektálhassák. A szupraszegmentumokat létrehozó fizikai 
paraméterek közül az energiával (illetve amplitúdóval) egyáltalán nem foglalkoztak, 
mérték azonban a szünetek és beszédhangok hosszát a szóhatárokon. Ezen kívül az 
alapfrekvencia szolgáltatott még bemenő információt. Az alapfrekvencia feldolgozását 
szakirodalmi összehasonlítás alapján meglehetősen bonyolultan valósították meg, az 
általuk „stilizált F0-kontúr”-nak nevezett alapfrekvencia-menet lényegében az eredeti 
F0-görbe szűrőkkel simított változatának tekinthető. A zöngétlen helyeken az 
alapfrekvenciát nem interpolálták. Az alapfrekvenciából származtatott másodlagos 
jellemzőket négy csoportba sorolták: indítás (levegővétel utáni F0 „reset”) és folytatódás 
jellegű jellemzők, F0-tartományból és a lokális (zöngés szegmensre értelmezett) 
meredekségből származtatott jellemzők. Az így nyert rengeteg paraméterből 
automatikusan (leaving-one-out) választották ki azokat, amelyekkel tömören 
jellemezhetőnek találták a szupraszegmentális jegyek alakulását a szóhatárokon. 
 
A mondathatár-detektálás szempontjából döntési fákon alapuló osztályozási eljárásban a 
figyelembe vett prozódiai jellemzők közül leginkább a szünetek hossza, a megelőző szó 
végén és a követő szó elején mért F0-értékek különbsége, és téma szerinti 
szegmentálásnál az alapfrekvencia-tartomány bizonyultak diszkriminatívnak. A 
szóhatárok mondathatár/nem mondathatár típusú osztályozását tekintve a hibaarány a 
Switchboard korpuszon 10,9%-nak, a Broadcast News adatbázison 22,9%-nak adódott. A 
szerzők nem közölnek részletesebb adatokat, így nem derül ki, a hibák milyen arányban 
adódtak a nem mondathatár szóhatárok mondathatárral történő azonosításából, illetve a 
mondathatárok fel nem ismeréséből. Mivel a nem mondathatár szóhatárok jóval 
gyakoribbak, mint a mondathatárral egybeesők (6,2%), így a fenti eredmények 
nehézkesen értelmezhetők. 
 
Érdekességként említjük, hogy a prozódiai (döntési fás) modellek mellett a szerzők 
lexikai (tehát szintaktikai alapú) statisztikai modellek használhatóságát is vizsgálták a 
mondathatárok azonosítására [46]. Ehhez rejtett Markov-modelles osztályozót 
valósítottak meg, amelyben a mondathatárok (illetve az azokat meghatározó prozódiai 
jellemzők) rejtett állapotsorozatként szerepeltek, a megfigyelés pedig szószekvencia volt. 
Ezt úgy képzelhetjük el, hogy minden szó esetében egy rejtett állapot reprezentálja, 
mondathatár is e egyben a szó utáni határ. Az osztályozási feladat megfogalmazása tehát: 

)|(maxarg WTP i
Ti

 , (3.5) 

ahol Ti az i-edik szóhatárra hozott döntés, W pedig a szószekvencia. Az osztályozást 
olyan szintaktikai modell végzi, amelyben minden szót két külön elem reprezentál: az 
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egyik maga a szó, a másik pedig a szó utáni határ osztályozása mondathatár/nem 
mondathatár szempontból. Ez a jól ismert n-gram nyelvi modell egy adaptációja, 
kiterjesztése. 
 
A tisztán lexikai alapú 4-gram – tehát 1. szó, 1. szó utáni határ, 2. szó, 2. szó utáni határ 
szekvenciát modellező – szintaktikai modellekkel szinte pontosan a prozódiai döntési fás 
osztályozóval egyező mondathatár-detektálási hibaarányt sikerült elérni. A prozódiai és a 
lexikai módszer kombinációja azonban nem csökkentette jelentősen ezt a hibaarányt. 
 
A szerzők a mondatszintű szegmentáláshoz hasonlóan a téma szerinti szegmentálást is 
vizsgálták, ennek részleteire azonban e helyütt nem térek ki, hanem a [46] irodalomra 
utalok. 
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4. Szóhatárok automatikus detektálása 
 

A következőkben bemutatandó szóhatár-detektálás alapötlete, hogy ha egy nyelv kötött 
hangsúlyozású, akkor a szóhatároknak a hangsúlyhoz képesti pozíciója viszonylag 
pontosan meghatározható a hangsúly helyének ismeretében, ily módon a szóhatár-
detektálást tulajdonképpen hangsúlydetektálásra vezethetjük vissza. Az ezt 
megfogalmazó tézisem: 
 
Tézis I. [J1, C1] A kötött hangsúlyozású magyar nyelvben a szóhatárok jelentős hányada 

detektálható a hangsúly, illetve áttételesen a hangsúlyt meghatározó akusztikai-prozódiai 

jellemzők, az alapfrekvencia és az energia menete alapján.  

 
Az I. tézis tehát azt mondja ki, hogy a magyar nyelvben a hangsúly az alapfrekvencia- és 
energiamenet alapján detektálható, illetve, hogy a hangsúly detektálása alapján szóhatár-
detektálás végezhető. Korábban láttuk, hogy több más nyelv mellett a magyar nyelv is 
kötött hangsúlyozású, amelyben a hangsúly – az extrém kivételektől eltekintve – az első 
szótagon realizálódik. 
 
Mivel az I. tézis szerint a szóhatár-detektálás a hangsúly alapján történik, értelemszerűen 
csak azokra a szóhatárokra vonatkozik, amelyek akusztikailag a hangsúly alapján 
kiemeltek. Nem állítom tehát, hogy valamennyi szóhatárt detektálni tudnánk a 
bemutatandó módszerrel, hiszen a közlésben nem valamennyi szó hangsúlyos, és 
különbség lehet a hangsúlyozás mértékében is. A tézis mindössze azt feltételezi, hogy ha 
valahol hangsúlyt találunk, akkor az biztosan egy szó első szótagját jelöli ki a beszédben. 
A nyelvben a kötőszavak, névelők, stb. igen gyakran hangsúlytalanok, így ezek 
azonosítására a hangsúly alapján kicsi az esélyünk, a hangsúlyos pozícióba kerülő szavak 
esetén azonban segítségünkre lehet a fent vázolt módszer. Ne feledjük, hogy a beszéd 
prozódiai szerkezete leggyakrabban épp az új információt, ismeretet hordozó elem 
kiemelését szolgálja, erről a prozódia szerepének tárgyalása kapcsán már ejtettünk szót. 
Nyilvánvaló, hogy a beszédfelismerési és beszédértési alkalmazásokban is előnyös, ha 
éppen a nagyobb információértékű elemek felismerését sikerül megbízhatóbbá, 
pontosabbá tenni, így a hangsúlydetektálást mint a beszédértést nagymértékben 
előmozdító feladatot tekinthetjük. 
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4.1 A hangsúly detektálásának lehetőségei 
 
Az 1. fejezetben a szupraszegmentumok áttekintése kapcsán már megismerkedtünk a 
hangsúllyal és a szünetekkel. A hangsúly kapcsán utaltunk rá, hogy egy szótagon a 
hangsúlyélményt az alapfrekvencia-emelkedés, a nagyobb intenzitás és a megnyúlt 
hangzóidőtartam külön-külön vagy leggyakrabban kombinálódva hozhatják létre. Arra is 
utaltunk, hogy e három tényező közül különböző nyelvészeti szakemberek más-más 
tényező szerepét tartják dominánsnak a hangsúlyozás szempontjából. E szempontokon túl 
azonban azt is figyelembe kell vennünk, hogy a hangsúllyal szoros kapcsolatban álló 
egyes akusztikai-prozódiai elemek műszakilag hogyan, illetve mennyire biztosan és 
mennyire átfogóan származtathatóak. 
 
A hangsúlytípusok közül elsősorban a mondat- és szóhangsúly áll érdeklődésünk 
középpontjában, az ennél átfogóbb nyelvi szerveződéshez tartozó hangsúlyokkal nem 
foglalkozunk, már csak azért sem, mert utóbbiak gyakran inkább szintaktikai és 
szemantikai szintű logikai viszonyításban észlelhetőek, semmint a szupraszegmentális 
szerkezet tényleges, akusztikai szinten is megjelenő változásában. 
 
A hangsúlydetektálás kapcsán a szünettel is foglalkoznunk kell, mivel a hangsúlyozással 
erősen összefügg. A szünetek kapcsán megismerkedtünk a szünethordozók fogalmával is, 
amelyek a szünet általánosításának is tekinthetők. A szünethordozók közül az egyes 
beszédhangok artikulációjával összefüggőeket – így a hasonulások esetleges elmaradását, 
a gondosabb artikulációt vagy a glottális zár megjelenését – nem vizsgálom, részben, 
mert véleményem szerint alapvetően más megközelítést kellene alkalmazni, mint amit a 
jelen feladatra választottam, illetve azért sem, mert megítélésem szerint a terület 
nyelvészetileg sincs még kellően feltárva. A bemutatandó módszerben figyelembe 
veszem viszont az akusztikai értelemben vett szünetet (jelkimaradás), a kiemelkedő 
hangsúlyt mint szünethordozót, a hirtelen hangmagasság-váltást, stb. 
 
A hangsúly detektálása kapcsán az első feladat annak eldöntése, hogy milyen akusztikai-
prozódiai, vagy ezekből származtatható jellemzőkre alapozzuk a hangsúly-detektálási 
eljárást. Miután a nyelvészeti szakirodalom e téren ellentmondásos, a BABEL beszéd-
adatbázisból [57] vett mintákkal magyar nyelvre vizsgálatokat végeztem annak 
meghatározására, hogyan alakulnak a magyar beszédben az alapfrekvencia, az energia és 
az időtartamok, illetve megfigyelhető-e valamilyen kapcsolatuk a hangsúlyozással. Ez a 
vizsgálat szótag alapon történt, ezen belül is minden szótag magánhangzójára (vö. [39]). 
A szótag alapúságot az indokolja, hogy maga a hangsúly is szótagon realizálódik. Az 
alapfrekvencia és az energiaszint értékeit a magánhangzók kvázistacioner részén mértem, 
az időtartamnak a magánhangzó hosszát választottam. Az általános tapasztalataimat a 
következőben összegzem: 
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� A magyarban a vizsgált BABEL beszéd-adatbázis alapján hangsúly 
szempontjából legmeghatározóbb az alapfrekvencia szerepe (vö. 4.1 táblázat). 
Egyes esetekben a magánhangzókon mért alapfrekvencia rendkívül pontosan 
tükrözi a szavak határait (vö. 4.1-2 ábrák). 

� Az energiaszint alakulása többé-kevésbé szintén követi a hangsúlyozást, ennek 
kapcsán problémaként jelentkezik, hogy az adatokat milyen mennyiség alapján 
normáljuk. Tapasztalataim szerint a magánhangzó-kategóriák szerinti normálás 
kevésbé hatékony, ennél jobb, ha a prozódiai frázis összenergia-szintjére 
normáljuk az egyes magánhangzók energiaszintjét.  

� A magánhangzók időtartamai esetenként jól követik az alapfrekvencia- és 
energiamenetet, esetenként pedig egyértelmű szabályszerűség nélkül váltakoznak 
a hangsúly vonatkozásában. Ha a normálást ebben az esetben magánhangzó-
kategóriákra végezzük, használhatatlan eredmények adódnak, a prozódiai frázis 
átlagos magánhangzó hosszaira normálva azonban az alapfrekvencia menetét 
hűebben követő görbét kapunk. 

� Némileg meglepő, hogy az energia, különösen pedig az időtartamok esetében a 
normálásnál nem szükséges figyelembe venni a magánhangzó típusát. Előzetes 
feltételezésem alapján ugyanis az egyes magánhangzó típusok összevetése nem 
lenne magától értetődő, hiszen az egyes magánhangzók eltérő képzési módjukból 
eredően eleve eltérő energiaszinteken, illetve más-más tipikus időtartammal 
realizálódnak. Úgy tűnik, a beszélők igyekeznek valamelyest kompenzálni ezeket 
a fizikai törvényszerűségekből fakadó különbségeket. Mindenesetre mivel 
munkámban egyrészt nem célom a jelenség mélyebb vizsgálata, másrészt nem állt 
rendelkezésemre kellő mennyiségű minta ahhoz, hogy messzemenő 
következtetéseket vonjak le (pl. egyáltalán nem vizsgáltam a magánhangzók típus 
szerinti eloszlását a szavakon belül), ezeket a megállapításainkat mint 
észrevételeket közlöm, de kísérletileg az eddig ismertetettnél alaposabban nem 
támasztom alá.  
 

Az alábbi 4.1-2 ábrákon egy magyar nyelvű mondatra követhető végig, hogyan alakulnak 
az alapfrekvencia, az energia és a magánhangzó-időtartamok a hangsúlyozás 
függvényében. Az alapfrekvencia értékét harmonikus hangmagasságszintre (H) 
számítottam a (2.2) összefüggés alapján. Az energia az egyes magánhangzókon a 
prozódiai frázis összenergia-szintjére, míg a magánhangzók időtartamai a prozódiai frázis 
átlagos magánhangzó-időtartamaira normáltak. 
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4.1. ábra: A hangmagasságszint, a magánhangzó-időtartamok és a magánhangzók energiáinak 
alakulása a „Gróf Vásárhelyi Görögországban kötött ki, és titkárul szerződtette a főkonzul 

lányát.” mondatban, férfi beszélő ejtésében (BABEL beszédadatbázis) 

 

A 4.1 ábrán jól látható, hogy az alapfrekvencia, energia- és hangidőtartam görbék teljesen 
együtt mozognak, a második tagmondatban világosan kiemelik minden egyes 
mondatalkotó szó első szótagját, amelyeken kisebb-nagyobb hangsúly realizálódik. Az 
első tagmondatban a görbék a mondatintonációt mintázzák (kijelentő mondat első 
tagmondata a végén lassan emelkedő alapfrekvencia-értékkekel), míg a második 
tagmondatban az intonációt a szóhangsúlyok dominálják. 
 
A 4.2 ábrán ugyanazt a mondatot látjuk más beszélő ejtésében. Az alapfrekvencia 
(hangmagasságszint) menete ezúttal is megadja a szóhangsúlyokat, ezúttal azok az első 
tagmondatban is könnyen felismerhetők. Az előző példához képest a magánhangzók 
időtartama gyengébben korrelál az alapfrekvenciával és hangsúlyokkal is, és 
megfigyelhető a mondat végén a magánhangzók megnyúlása is (az előző, 4.1 ábrán 
bemutatott példában ez elmaradt). Az energiamenet ebben az esetben érdemi információt 
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[h. oktáv] 

Lmgh/Lref 
[ms/ms] 

Emgh/Eref 
    [dB] 

 Gróf Vá- sár-he- lyi   Gö- rög- or-szág-ban kö-tött  ki    és   tit-  ká- rul szer-ződ-tet- te    a    fő- kon-zul  lá- nyát. 

szótagok 
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szótagok 
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csak néhány helyen szolgáltat a mondat prozódiai szerkezetét illetően. A mondat fókusza, 
s így leghangsúlyosabb szava a ’titkárul’ szó első szótagja.19  
 

 
 

 

4.2 ábra: A hangmagasságszint, a magánhangzó-időtartamok és a magánhangzók energiáinak 
alakulása a „Gróf Vásárhelyi Görögországban kötött ki, és titkárul szerződtette a főkonzul 

lányát.” mondatban, női beszélő ejtésében (BABEL beszédadatbázis) 

 
 
Vizsgálataim során számos esetben a fenti 4.1-2. ábrákon bemutatott módon az 
alapfrekvencia csúcsai egybeestek a szóhangsúlyokkal, ezt többnyire az energiamenet is 
megerősítette. Természetesen nem mondható el az adatbázisban szereplő valamennyi 
mondatra – és nyilván a beszédről általában sem –, hogy az akusztikai-prozódiai 
jellemzők minden esetben tükröznék a szóhangsúlyokat, előfordulnak ennél laposabb 
képet mutató, monoton minták is (lásd pl. a 4.1 ábra első tagmondatát). Elmondható 
viszont az, hogy ha az akusztikai-prozódiai jellemzők utalnak a hangsúlyozásra, akkor – 
különösen az alapfrekvencia-menet esetében – azt az első szótagon realizálódó 

                                                 
19 A 4.2 ábrán bemutatott beszélő elemzésével aligha jutnánk arra a következtetésre, hogy a magyarban a 
hangsúly nyomatéki, igaz ez csak egy kiragadott példa az adatbázisból, de általános tapasztalataim is ezt a 
megállapítást támasztják alá. 
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egyértelmű kiemelkedés, csúcs jelzi. E megállapítás véleményem szerint más olyan kötött 
hangsúlyozású nyelvekre is igaz, amelyekben a hangsúly az első szótagra esik. 
 
Mindezek alapján tehát a hangsúly-detektálási eljárást az alapfrekvencia és az energia 
paraméterekre alapoztam. Az időtartammérést viszont elhagytam, két okból is: egyrészt, 
mert a fent részletezett vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy önmagában jelentősen 
nem járul hozzá a hangsúly-detektáláshoz, másrészt – és különösen – azért, mert az 
akusztikus beszédjel alapján igencsak nehézkes lenne a pontos magánhangzó időtartamok 
meghatározása. Ehhez a beszéd automatikusan végrehajtott, pontos, beszédhang szintű 
szegmentálására lenne szükségünk. Jóllehet a beszédfelismerőkben általában jelentős 
többletráfordítás nélkül előállítható ilyen szegmentálás a dekódolási szakaszban, ha 
azonban a prozódiai információt részben éppen a beszédfelismerési kimenet javítására 
kívánjuk felhasználni, akkor az esetleges hibákat a rendszerben továbbvinnénk. 
 
A magánhangzók kvázistacioner részének meghatározása a beszédfelismerés során jóval 
egyszerűbb, mint a pontos időtartam mérése, ennek ellenére folyamatos alapfrekvencia- 
és energiagörbéket is felhasználhatunk a hangsúly-, és az erre visszavezetett szóhatár-
detektálás alapjául. A folytonosságról itt abban az értelemben beszélünk, hogy a 
prozódiai-akusztikai jellemzőket a teljes beszédjelen mérjük függetlenül a 
magánhangzóktól, természetesen fizikailag ebben az esetben is diszkrét jelet dolgozunk 
fel, a lépésközt azonban nem a változó szótaghossz, hanem a fix mintavételi vagy 
keretidő határozza meg. A 4. fejezet bevezetőjében megfogalmazott tézishez 
kapcsolódóan az is igaz, hogy a hangsúly automatikus detektálása az alapfrekvencia- és 
energiaszint folytonosnak tekintett, tehát nem csak szótagok magánhangzóján mért 
értékei alapján is lehetséges20

. A teljes beszédjelen mért folytonos prozódiai-akusztikai 
jellemzőket használva függetlenedünk az esetleges felismerési hibáktól, viszont 
szükségessé válik az alapfrekvencia interpolálása a zöngétlen szakaszokon, illetve 
számolni kell a zömmel mássalhangzó-kapcsolatokban jellemző mikroprozódiai 
ingadozások megjelenésével is. 
 

4.2 Hangsúlydetektálás csúcskereséssel 
 
Mivel a hangsúlyhoz az alapfrekvencia- és energiagörbe csúcsai köthetők, kézenfekvő 
választásnak tűnik a hangsúly detektálására valamilyen csúcskereső algoritmus 
használata. Erre alapozva kidolgoztam egy detektálási algoritmust, amelyet a 4.3 ábrán 
mutatok be. 

                                                 
20 Ezt az állítást a 4.3 szakaszban kísérletileg bizonyítom. 
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4.3 ábra: A csúcskeresésen alapuló hangsúly-, és az erre visszavezetett szóhatár-
detektálás elvi vázlata 

 
 
Egy lehetséges, igen egyszerű, képfeldolgozásban használatos csúcskeresési algoritmust 
kapunk az alábbiak szerint. Elsőként kiszámítjuk az adott xi adatsor M várható értékét és 
σ szórását, majd ezekből egy 

σ*kMK +=    (4.1) 

küszöböt határozunk meg, ahol k megfelelően választott konstans, általában 0,5-1,5 

közötti értékkel. Ezt követően minden xi-re megvizsgáljuk, nagyobb-e a K küszöbnél, ha 

igen, akkor ezt csúcsnak tekintjük, és itt hangsúlyos pozíciót detektálunk. Az xi adatsor 

esetünkben az alapfrekvencia-, illetve az energiaértékekből áll, amelyeket szótagonként a 

4.1 szakaszban ismertetett módon határozhatunk meg. A küszöböt célszerű úgy 

megválasztani, hogy folyamatosan alkalmazkodjon a mondat intonációjához, ezért a 

küszöböt csúszóablakkal számítjuk, az ablak méretét tapasztalataim szerint 7-17 szótag 

között célszerű beállítani. Ezáltal a küszöböt a mondat hanglejtéséhez igazítjuk. Az i-edik 

szótaghoz tartozó küszöb tehát: 

),...,,(),...,,( 11 iAiAiiAiAii xxxkxxxMK +−−+−− ⋅+= σ ,  ha i>A   (4.2) 

),...,,(),...,,( 2121 AAi xxxkxxxMK σ⋅+=              egyébként,  (4.3) 

ahol A a csúszóablak mérete szótagszámban kifejezve. 

 

Adatsorként prozódiai-akusztikai jellemzőkből származtatott mennyiségeket is 

felhasználhatunk, így az egyes szótagok közötti alapfrekvencia- és energiaszintbeli 

különbségeket is. Ekkor a csúcskeresést azzal a különbséggel végezzük, hogy a várható 

érték (4.4) és a szórás (4.5) számításakor a kapott értékek abszolút értékeit vesszük: 
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( )∑
+−=
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A 1

22 1
σ  (4.5) 

A csúszóablakos számítás a (4.2) és (4.3) összefüggések megfelelő alkalmazásával ekkor 

is indokolt, hiszen alkalmazkodnunk kell a mért differenciális jellegű jellemzők 

dinamikatartományának fluktuálásához.  

 

Ha a hangsúlydetektáló algoritmust nem csak a szótagok magánhangzóin mért értékek 

alapján, hanem a teljes beszédjel folytonosnak tekintett alapfrekvencia- és energiamenete 

alapján próbáljuk megalkotni csúcskeresési technikával, akkor az alapfrekvencia-görbére 

minden további nélkül alkalmazhatjuk a fent bemutatott módszert azzal a különbséggel, 

hogy az A ablak méretét nem szótag-, hanem mintaszámban értelmezzük, és a 

szupraszegmentális jellemzőkből pl. 25,6 ms keretidővel vett minták közötti időbeli 

távolság miatt nagyságrendileg megnöveljük (egy szótag kb. 150-250 ms 

nagyságrendjébe eső hosszúságú). A zöngétlen helyeken történő interpoláció is szükséges 

annak érdekében, hogy a küszöb értékét folyamatosan, gördülő jelleggel számíthassuk, 

jóllehet maximumot a zöngétlen szakaszon aligha találunk a használt lineáris interpoláció 

esetén. 

 

Az energiagörbe feldolgozása kicsit komplexebb feladat, mivel az energia jellemzően 

minden magánhangzónál lokális maximumot ad, hiszen a magánhangzók a legnagyobb 

energiájú beszédhangok. Az energiát ezért a beszédjelből beszédfeldolgozási léptékkel 

mérve nagy, 100 ms-os integrálási idővel számítjuk, hogy a gyors, kismértékű fluktuációt 

kiszűrjük. Ezután ismét átlagoljuk a görbét egy T=125 ms-os csúszóablakkal, így kapjuk 

meg az E’ görbét (4.6), majd az eredeti E energiagörbe E’ görbe fölé eső részeit tartjuk 

csak meg, ebből adódik ''
iE  (4.7, ill. 4.8): 

∑
+

−=

=
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2

' 1
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i

T
im

mi E
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E  (4.6) 

'''
ii EE = ,   ha

'
ii EE ≥  (4.7) 

0'' =iE       egyébként (4.8) 

Ezután megkeressük a kapott E"-görbe lokális maximumhelyeit, de ekkor két lokális 
maximumhelyre minimális távolságküszöböt iktatunk be: ha két lokális maximum ennél 
közelebb kerül egymáshoz, akkor csak a nagyobbikat fogadjuk el (tipikusan ilyennel 
találkozhatunk a magánhangzó-félmagánhangzó kapcsolatokban). A lokális 
maximumhelyek által meghatározott pontokra görbét illesztünk. Az illesztett 
burkológörbén végül negatív meredekségű szakaszokat keresünk. A negatív meredekségű 
szakaszok elején lévő lokális maximumhelyet tekintjük hangsúlyos pozíciónak. 
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4.3 Kísérlet csúcskereséssel történő szóhatár-

detektálásra 
 
Ha a hangsúlydetektálás alapján szóhatárok detektálását valósítjuk meg, akkor az 
azonosított hangsúlyos pozíciókat szóhatárra kell leképezni: szótag alapú vizsgálatnál a 
hangsúlyosként detektált, és a megelőző szótag közé tehető a szóhatár. 
 
Az alapfrekvencia folytonos jelleggörbéje alapján végzendő detektáláshoz lokális 
maximumokat keresünk közvetlenül az eredeti, a zöngétlen helyeken lineáris 
interpolációval folytonossá tett F0-görbén. A szóhatár a negatív meredekségű szakasz 
elején található lokális maximum és a megelőző lokális minimumhely között kerül 
detektálásra. 
 
A folytonos energiagörbe esetén a 4.2 szakaszban bemutatott módon illesztett 
burkológörbén a negatív meredekségű szakaszok elején lévő lokális maximumhelyre 
detektáltuk a hangsúlyt, így a szóhatárt ezen lokális maximumhely és a megelőző lokális 
maximumhely között elhelyezkedőnek tekintem, célszerűen a lokális minimumhelyre 
pozícionálva, mivel feltételezhető, hogy a kapott lokális maximumhelyek az egyes 
szótagok magánhangzóinak felelnek meg, ugyanis ezek energiaszintje a legnagyobb a 
beszédjelben.  
 
A fentiekben bemutatott algoritmust meg is valósítottam, és a BABEL 
beszédadatbázisból [57] kiválasztott 32 beszélőtől, összesen 1600 mondaton lefuttattam. 
A hangsúlydetektáló algoritmus teljesítményének kiértékeléséhez a detektált hangsúlyos 
pozíciókat az alábbiak szerint készített referenciával vetettem össze: mivel a BABEL 
adatbázis fonémaszinten felszegmentált hanganyag, viszont eredendően semminemű 
szupraszegmentális tartománybeli feldolgozást nem tartalmaz, ezért a szóhatárokon 
szóközt tartalmazó ortografikus átirat, valamint a fonémaszintű szegmentálás alapján 
meghatároztam, mely szótagok jelentik egy-egy szó első szótagját, és melyek nem. A 
fonéma egységekre rendelkezésemre álló szegmentálás miatt ezen szótagok időpontbeli 
elhelyezkedése ismertnek tekinthető. A folyamat jobb áttekinthetőségét szolgálja a 4.4 
ábra. 
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4.4 ábra: A csúcskeresésen alapuló szóhatár-detektálás teljesítményértékelésének 
blokkvázlata 

 
 
A hangsúly-, illetve szóhatár-detektálás eredményességének mérésére két mutatót 
határoztam meg. A pontossággal (precision) azt jellemzem, hogy az algoritmus mennyire 
detektálta (azonosította) helyesen a hangsúlyokat, illetve a szóhatárokat. A pontosság 
definíció szerint tehát: 
 

 
fptp

tp
p

+
= , (4.9) 

 
ahol tp (true positive) a helyesen azonosított hangsúlyos szótagok/szóhatárok száma, fp 
(false positive) a téves hangsúly-/szóhatár-azonosítások száma. 
 
Ha a beszédfelismerés során szeretnénk a detektált szóhatárokra támaszkodni, nagy 
pontosságot kell elérni (azaz a tévesen hangsúlyosnak ítélt hangsúlytalan szótagok számát 
minimalizálni), mivel utóbbi a felhasználás szempontjából különösen kritikus hiba. 
 
A hatékonysággal (recall vagy sensitivity) mérem, hogy az összes, a mondatokban 
előfordult szó hány százalékánál detektálta az algoritmus az első szótagot hangsúlyosnak: 
 

 
fntp

tp
r

+
= , (4.10) 

 
ahol tp (true positive) továbbra is a helyesen azonosított hangsúlyos szótagok/szóhatárok 
száma, fn (false negative) pedig a nem azonosított hangsúlyos szótagok/szóhatárok 
száma. 
 
A (4.9) és (4.10) összefüggésekkel meghatározott mutatók ábrázolhatók PR-térben 
(Precision-Recall space), amely a ROC (Receiver Operation Characteristic) térben való  
ábrázolással rokon [7]. Ekkor kétdimenziós koordinátarendszerben a vízszintes tengelyen 
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a hatékonyságot (recall), a függőlegesen a pontosságot (precision) ábrázolom21. Ezt az 
ábrázolást a jobb áttekinthetőség érdekében az eredmények táblázatos, számszerű 
ismertetése mellett is alkalmazni fogom, különösen azért, mert mint azt látni fogjuk, a 
pontosság és a hatékonyság nem függetlenek, és általában ellentétes irányban változnak, 
azaz az egyik mutató csökkenése a másik emelkedését vonja maga után és viszont. 
 
Fontos észrevennünk, hogy a (4.10) hatékonyság elvi felső korlátja kisebb, mint 100%, 
hiszen a névelők, kötőszavak csak speciális esetekben hangsúlyosak, így ezek detektálása 
eleve lehetetlen. Ezen kívül az említett két kategóriába nem tartozó szavak sem mind 
hangsúlyosak. Mivel az adatbázis szupraszegmentális tartományú feldolgozottságának 
hiányában automatikusan nem határozhatók meg a beszélő által ténylegesen 
hangsúlyosan, illetve hangsúlytalanul ejtett szavak, a kézi kiértékelés pedig igen 
hosszadalmas lenne, így minden szó elején elhelyezkedő szótagot potenciális hangsúlyos 
pozíciónak tekintettem. A hatékonyság értékelésekor tehát ne feledjük, hogy a valós 
beszédben sem hangsúlyos minden szóindító szótag.22 
 
Ha a detektálást szótag alapon végezzük a magánhangzókra, akkor detektálás 
szempontjából egyértelműen akkor tekintettem egy szótagot hangsúlyosnak, ha rajta 
hangsúlyt detektáltam. A folytonos jelleggörbék alapján végzett detektálás esetében 
azonban a teljes jelfolyamon dolgozunk, amelyről azután a hangsúlyos pozíciót szótag 
szintre vissza kell képezni. Ezért ebben az esetben akkor tekintettem helyesnek a 
hangsúly- és egyúttal a szóhatár-detektálást, ha a hangsúly 100 ms-os környezetébe esett 
a tényleges szóhatár. A 100 ms-os környezetet a szakirodalomban fellelhető adatok (pl. 
[14]) és a jellemző szótaghosszak figyelembe vételével választottam. 
 
A 4.3 ábrán vázolt rendszerben a csúcskeresés tehát történhet az alapfrekvencia, az 
energia, illetve az ezekből származtatott differenciális jellemzők felhasználásával szótag 
alapon vagy a folytonos jelleggörbe alapján. Lehetőség van arra is, hogy egyszerre több 
jellemzőt használjunk fel: az alapfrekvencia és az energia, illetve az alapfrekvencia-
különbség és az energiaszint-különbség értékek alapján végzett csúcskeresést együttesen 
is végeztem, ez alatt az értendő, hogy a választott jellemzőkre külön-külön végzett 
csúcsdetektálás eredményeit összegzem, mégpedig oly módon, hogy csúcsdetektálás csak 
akkor történik, ha a hangsúlyt mindkét jellemző alapján detektálta az algoritmus.  
 
A hangsúlydetektálás eredményeit a 4.1 táblázatban mutatom be, különböző k konstans és 
A szótagszámban mért ablakszélesség értékek mellett (vö. (4.1), ill. (4.4) és (4.5)). A 4.1 

                                                 
21 A PR-térben történő ábrázolás esetén a pontosság és hatékonyság angol megnevezéseit (precision, ill. 
recall) fogom használni, célszerűnek tartottam a PR-tér elnevezés részben angol nyelvű megtartását is. A 
táblázatokban az eredményeket százalékra átszámítva közlöm, míg a PR-térben mindkét mutató 
értékkészlete a [0, 1] intervallum. 
22 A hangsúly percepciója egyébként természetesen szubjektív, ezért is nehéz objektív számadattal 
jellemezni. 
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táblázatban hatféle kiértékelés látható attól függően, hogy mely prozódiai jellemző 
alapján történt a csúcsdetektálás. A 3. oszloptól kezdődően az oszlopok rendre az 
alapfrekvencia (1), az energiaszint (2), valamint az alapfrekvencia- és energiamenet 
alapján együttesen (3) végzett hangsúlydetektálás eredményei, valamint a szótagról 
szótagra történt alapfrekvencia-változás (4), energiaszint-változás (5), illetve ezek 
együttes figyelembe vételekor (6) kapott eredményeket tartalmazzák. Látható, hogy 
nagyobb, 13 szótag, vagy afölötti beállítással a pontosság valamelyest növelhető, ez 
általában maga után vonja a hatékonyság kismértékű csökkenését is. A k konstans 
értékének növelésével – ahogyan az várható – egyértelműen növekszik a pontosság, de a 
hatékonyság nagyobb mértékben esik az ablakszélesség növelésekor tapasztaltnál. A 
csökkenés oka mindkét esetben az, hogy egyre inkább elcsúszunk a prozódiai frázis- és 
mondathangsúlyok/-határok, és/vagy a fókusz detektálásának irányába. 

4.1 táblázat: Hangsúly alapú szóhatár-detektálás pontossága és hatékonysága magánhangzók 
kvázistacioner részén mért szupraszegmentális jellemzőinek alapján 

Pontosság / Hatékonyság [% / %]  

A 

 

k 0F  E  EF &0

 
0F∆  E∆  EF ∆∆ &0

 
7 0,5 49/44 46/30 46/20 76/24 57/21 82/10 
7 0,7 50/39 45/27 46/16 77/23 58/19 83/10 
7 0,9 51/33 45/24 47/13 78/21 59/17 86/9 
7 1,1 52/28 45/21 47/10 79/20 60/15 87/7 
9 0,5 49/41 46/29 45/18 76/24 59/21 84/11 
9 0,7 50/36 46/26 47/15 77/22 60/19 83/9 
9 0,9 52/32 46/23 47/12 78/21 61/17 83/9 
9 1,1 52/27 45/20 47/9 79/19 62/15 85/8 
13 0,5 51/39 45/27 46/16 77/22 61/19 84/9 
13 0,7 52/34 45/23 46/13 78/20 63/18 84/8 
13 0,9 52/28 45/20 46/11 79/19 64/16 87/8 
13 1,1 54/24 46/18 49/9 79/17 65/14 88/7 
17 0,5 51/38 46/26 46/16 78/21 64/19 86/9 
17 0,7 53/33 45/22 47/10 78/19 63/17 86/8 
17 0,9 54/28 46/20 49/10 79/18 65/15 86/7 
17 1,3 56/20 46/15 52/7 81/15 65/11 90/6 

 
 
Az eredmények mind az energiaszint, mind az energiaszint-változás esetén jóval 
gyengébbek az alapfrekvenciával, illetve az alapfrekvencia változásainak követésekor 
kapottaknál. Ez egybecseng korábbi feltételezésemmel, miszerint a magyarban a 
hangsúly nem feltétlenül nyomatéki (azaz a hangsúlyt nem elsősorban energianövekmény 
hozza létre), hanem abban az alapfrekvencia szerepe meghatározóbb. Igaz, az eltérést 
magyarázhatja az is, ha a magánhangzók energiájának szubjektív észlelése függ a 
magánhangzótól. A nyitottabb ajkakkal képzett magánhangzók nagyobb energiájúak, 
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emiatt előfordulhat, hogy hangsúlyos, de kerekítettebb ajkakkal képzett magánhangzó 
energiája kisebb a hangsúlytalan nyílt magánhangzóénál23. 
 
Az alapfrekvencia-menet alapján végzett szóhatár-detektálás eredményeit PR-térben 
(Precision-Recall space) is bemutatom a 4.5 ábrán a könnyebb értelmezhetőség végett. A 
látható négy görbe az A csúszóablak szélesség szótagszámban megadott értékével 
paraméterezett, minden görbe négy mérési pontot ad meg rendre 1,1; 0,9; 0,7 és 0,5 k 
küszöbértékekre, azaz a görbéken k emelésével jobbról balra mozgunk. Az A paraméter 
emelésével a görbék eltolódnak a nagyobb pontosság, kisebb hatékonyság irányába. 
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4.5 ábra. A pontosság (p) és a hatékonyság (r) alakulása a 4.1 táblázatban bemutatott, 

alapfrekvencia menete alapján végzett szóhatár-detektálásra a PR-térben, az A csúszóablak-
szélességgel paraméterezve 

 
 
A teljes beszédjel folytonosan tekintett alapfrekvencia-, illetve energiamenet 
jelleggörbéje alapján kapott eredményeket az 4.2 táblázatban közlöm. Az eredményeket a 
4.1, előző táblázat ∆F0, ∆E, illetve ∆F0&∆E oszlopokban kapott eredményeivel érdemes 
összevetnünk, mivel a lokális maximumhelyek megkeresése, illetve a jelleggörbék 
tulajdonságainak vizsgálata is delta jellegű paramétereken nyugszik. Elmondható, hogy 
az alapfrekvencia alapján a hangsúlydetektálás pontatlanabb, de hatékonyabb a szótag 
alapú esethez mérve. Az alapfrekvencia és energiaszint együttes figyelembe vételével 
pontosság és hatékonyság tekintetében is jobb eredményeket kaptam, mint a 
magánhangzók kvázistacioner részének vizsgálatával. Az összehasonlításkor azonban 
legyünk óvatosak, mert a két módszer megítélésekor a mérési pontatlanság eltérő lehet, 
ugyanis folytonos jelleggörbe alapján végzett detektáláskor azt ellenőrizzük, hogy a 
szóhatár a hangsúly helyéhez képest 100 ms környezeten belülre esik-e, míg a 

                                                 
23 Ezzel a továbbiakban terjedelmi okokból nem foglalkozom. 
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magánhangzók kvázistacioner szakaszait alapul vevő eljárásban azt, hogy az első 
szótagon detektáltuk-e a hangsúlyt. 
 

4.2 táblázat: Hangsúlyos pozíció detektálása a teljes beszédjelen mért jelleggörbék alapján 
Pontosság/Hatékonyság [% / %] 

F0 E F0&E 

70 / 32 69 / 34 91 / 14 
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5. Fonológiai frázisokra történő automa-

tikus szegmentálás és felhasználása 

szóhatár-detektálásra  
 
Az 1.3 szakaszban láttuk, hogy a szupraszegmentális tartomány szerveződése olyan, hogy 
a beszédben fonológiai frázisok különíthetők el [15], [37], [54]. Ezek a magyarban 
hangsúllyal indító, önálló dallammenettel rendelkező egységek. Az 1.3 szakaszban 
említettem, hogy ez a dallammenet nem teljes [15], ezt úgy értelmezem, hogy valamilyen 
dallammenet része, de alakjában, lefutásában nem csonka. Lényegében itt arról van szó, 
hogy ha egy intonációs frázis komplett dallammenetét fel tudjuk úgy bontani további 
dallammenetekre, hogy minden így kapott egység akusztikai szinten is észlelhető és 
mérhető hangsúllyal indít, akkor fonológiai frázisok olyan sorozatát kapjuk, amelyek egy 
dallammenet-egységbe (intonációs frázisba) tartoznak ugyan, akusztikailag mégis jól 
elkülönülnek.  
 
Ha tehát a fonológiai frázisok a beszédben jól behatárolhatók, akkor azok illesztésével a 
beszéd prozódiailag szegmentálható. Ismét kihasználva a magyar nyelv kötött 
hangsúlyozását az is igaz, hogy ha ez a szupraszegmentális tartományban végzett 
fonológiai frázisokra történő szegmentálás ismert, akkor a hangsúlyos pozíciók előtt 
szóhatárnak kell lennie. 
 
A fejezetben bizonyítandó tézisem, hogy a kötött hangsúlyú magyar nyelvben folytonos 
rejtett Markov-modellekkel lehetőség van a fonológiai frázisok alakfelismerésére, és 
ezáltal a kötött hangsúlyozást kihasználva szóhatár-detektálásra is: 
 
Tézis II. A. [J1, C2, J2, B1] A kötött hangsúlyozású magyar nyelvben a fonológiai 

frázisok alakfelismerésén alapuló szegmentálás valósítható meg rejtett Markov-

modellekkel. E szegmentálás alapján a fonológiai frázishatárokra eső szóhatárok is 

detektálhatók. 
 
A fonológiai frázis alakváltozatait osztályokba sorolom a dallammenetek alapján (vö. 
[12]), és ezekre a fonológiai frázisosztályokra (a továbbiakban FF-osztályok) Markov-
modelleket tanítok. A FF-osztályok határai mindig szóhatárokra illeszkednek. Mivel a 
HMM (Hidden Markov Model, azaz rejtett Markov-modell) alapú osztályozás 
(mintaillesztés) járulékos eredményeként az illesztett osztályok közötti határidőpontok is 
ismertté válnak, ha ezen osztályok határait szóhatárokra rögzítettük, akkor a FF-osztályok 
határai egyben szóhatárokat adnak meg. A megvalósítandó FF-osztályozó ily módon 
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prozódiai szegmentálást végez. Jóllehet nem minden szóhatárra esik fonológiai 
frázishatár is, mégis célszerűnek tartom a szóhatár-detektálás kifejezés használatát a 
fonológiai frázishatárok detektálása kifejezés helyett, mivel a gépi beszédfelismerőkben a 
szószint központi szerepet játszik, a fonológiai frázis viszont nehezen helyezhető el 
(fizikailag nehezebben behatárolható, elvont kategória) a beszédfelismerés folyamatában. 
A fonológia frázist tehát tulajdonképpen szókapcsolati szintnek feleltethetjük meg. Ismét 
hangsúlyozom, amit a csúcskereséssel végzett hangsúlydetektálás kapcsán már 
említettem: nem tudunk a beszéd minden egyes szavához önálló FF-osztályt rendelni. Az 
sem garantált, hogy a szintaktikai-szemantikai viszonyokból következő fonológiai 
frázisszekvencia akusztikailag is realizálódik. Ezért az automatikus FF-osztályozás a 
beszéd változó léptékű szegmentálását adja: bizonyos esetekben szó léptékű, bizonyos 
esetekben szókapcsolati léptékű, megint más esetekben csupán tagmondat léptékű 
felbontást kapunk attól függően, hogy akusztikailag a beszéd mennyire tagolható. 
 
A II. A. tézishez kapcsolódóan a Markov-modellek főbb paramétereit optimalizálom, 
ennek során megmutatom, hogy az egyes FF-osztályokhoz rendelt lineáris topológiájú 
Markov-modellek állapotainak szükséges száma jóval magasabb, mint a beszédhang-
modellezéshez használt 3-5 állapot, illetve hogy a kibocsátási valószínűségeket elegendő 
1-2 normális eloszlás sűrűségfüggvényével leírni, azaz a becsülendő szabadsági fokok 
száma jóval alacsonyabb. 
 
A fonológiai frázisok osztályozásához azért a rejtett Markov-modellekre esett a 
választásom, mert a Markov-modellek alkalmazását a beszédfelismerésben napjainkban 
alaptechnológiának tekinthetjük [4]. Amellett, hogy teljes rendszerek épülnek Markov-
modellezési technikára, nagyon sok, az akusztikai modellezést nem Markov-modellek 
alapján végző hibrid rendszerben is találkozunk a Markov-modellekkel, mivel a 
mintaillesztéshez szükséges dinamikus illesztésre kitűnően alkalmazhatók, hiszen a 
Markov-modell maga tekinthető a dinamikus programozás egy speciális esetének is [44]. 
A HMM rendkívül jó időbeli illesztési képessége is motiválta kutatásaimat abban az 
irányban, hogy szupraszegmentális tartományban Markov-modelleken alapuló 
osztályozót valósítsak meg. 
 
Automatikus osztályozásra egyébként számos, statisztikai módszereken alapuló lehetőség 
kínálkozik, szupraszegmentális tartományban történő osztályozást tudomásom szerint 
végeztek már döntési fákkal [54], diszkrét rejtett Markov-modellekkel [14], illetve MLP 
(Multi Layer Perceptron) alapú osztályozóval is [10]. A statisztikai alapon történő 
megközelítés előnyei ugyanazok, mint a szűkebb értelemben vett beszédfelismerésben: 
ha elegendő „teret” biztosítunk a rendszernek a tanulásra, meglepően jó eredményeket 
érhetünk el, amelyek gyakran felülmúlják a kognitív vagy szabálybázisú megközelítéssel 
kapottakat. 
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A szupraszegmentális tartományt feldolgozó beszédtechnológiai munkák  trivialitásként 
említik a prozódia szintaktikai viszonyokat tükröző szerepét [25, 58], jóllehet konkrét, a 
beszédfelismerésben ezt kihasználó alkalmazásról jóval kevesebbet hallani. A II. A. tézis 
újdonsága, hogy a szakirodalomban publikált, általam ismert eljárások közül a 
legfinomabb felbontású prozódiai szegmentálást teszi lehetővé. Egyetlen kivétel ez alól a 
„szerencsés” helyzetű japán nyelv, amelyben a prozódia olyan gazdag, hogy lehetséges a 
fonológiai szavakra is az alakfelismerés, erről részletesen szóltam a 3.7.3 pontban. Ezek a 
feltételek a magyar nyelvben nem adottak, így a 3.7.3 pontban bemutatott módszer nem 
adaptálható. A 3.7.1 pontban bemutatott döntési fákon alapuló osztályozással is hasonló a 
probléma: az amerikai angol nyelvre dolgozták ki, és a rendkívül idő- és költségigényes 
ToBI annotálást (lásd 2.4 szakasz) feltételezi, szigorú értelemben véve pedig nem történik 
prozódiai szegmentálás. A 3.7.2 pontban bemutatott VerbMobilban pedig a prozódiai 
frázishatárok detektálását végezték el (vö. [10], [25]). 
 

5.1 A fonológiai frázisokat modellező osztályok 

értelmezése 
 
A FF-osztályokat a hangsúlyhoz és a dallammenet fonológiai frázis szintjén tekintett 
változásaihoz kötve határoztam meg, és a dallammenetek alapján neveztem el, 
gyakorlatilag annak függvényében, hogy az alapfrekvencia- és energiagörbéket 
megjelenítve mennyire kiugró a hangsúly, azaz a hangsúly és a hozzá kapcsolódó dallam 
képe milyen dallammenetre emlékeztet. A magyar nyelvre 5+1, azaz összesen 6 osztályt 
használtam az alábbiak szerint (zárójelben egy-egy címkét tüntettem fel, amely a későbbi 
hivatkozást könnyíti): 
 

� eső (határozottan ereszkedő) osztály (FA) 
� ereszkedő osztály (DE) 
� lebegő/szinttartó osztály (FL) 
� emelkedő-eső osztály (RF) 
� emelkedő/szökő osztály (RI) 
� szünet osztály (SIL) 

 
Az 5 elkülönített alaposztályhoz hozzávettem még a szünetet is, ezúttal azonban utóbbi 
alatt szigorúan az akusztikai jelkimaradást értem. A szünet és a lebegő dallammenetet adó 
osztályok kivételével megkövetelem, hogy minden fonológiai frázis hangsúllyal indítson, 
és az FF-osztályok (fonológiai frázisok) határait mindig a szóhatároknál rögzítettem (lásd 
az 5.2 ábrát). A szünet és a lebegő osztályoknál megengedett tehát, hogy a hangsúly 
akusztikailag „eltűnjön”, emiatt a fonológiai frázis szigorúan vett fogalmát – amelynek 
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alapeleme a hangsúllyal való indítás – a továbbiakban ebben az általánosított értelmében 
használom. 
 

5.2 A statisztikai alapú fonológiai frázisosztályozó-

rendszer felépítése 
 
A statisztikai alapú FF-osztályozó felépítését az 5.1 ábrán mutatom be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ábra: Statisztikai alapú FF-osztályozórendszer blokkvázlata 

 
 
A 3.1 fejezetben bemutatott megközelítést, amelyet a statisztikai beszédfelismerésre 
dolgoztak ki, szupraszegmentális jellemzőkre az alábbiak szerint módosíthatjuk: a 
felismerési feladat megfogalmazása a szegmentális tartományú beszédhang alapú 
felismerés analógiájára (vö. (3.1)): 

)()|(maxarg)|(maxarg FPFXPXFP s
F

s
F

= ,  (5.1) 

azaz adott Xs szupraszegmentális jellemzők mellett a legvalószínűbb F fonológiai 
frázisszekvenciát keressük, amelyet prozódiai szegmentálásként is felfoghatunk. Xs 
természetesen valószínűségi vektorváltozó-sorozat, a vektorok szupraszegmentális 
jellemzőket vagy azokból származtatott adatokat tartalmaznak. Ismét feltételezzük, hogy 
a szupraszegmentális tartományú elemekből álló megfigyelésvektorok egy rejtett 
szupraszegmentális Ms állapotsorozatot fednek: 
 

∑=
sM

ssss FMPFMXPFXP )|(),|()|( . (5.2) 

A FF-osztályozó felépítése sokban hasonlít a HMM alapú beszédfelismerőkére, működési 
elve is azokéval azonos, a felismerési problémát szupraszegmentális tartományban (is) 
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egy prozódiai-akusztikai és egy prozódiai-nyelvi modellkombinációra vezettük vissza. A 
„hagyományos” HMM-alapú beszédfelismerő és a FF-osztályozó működését az 
alábbiakban vetem össze: 

� Az akusztikai előfeldolgozó egység a FF-osztályozóban is a beszédjelen dolgozik, 
ám az általa végzett előfeldolgozás szupraszegmentális tartományú. A szigorúan 
akusztikai értelemben vett előfeldolgozás a 2. fejezetben bemutatottak szerint 
történhet. Az előfeldolgozó egység kimenetén jellemzővektorok jelennek meg, 
amelyek dimenziószáma azonban lényegesen alacsonyabb (a később bemutatandó 
kísérletekben 3 és 14 között változik), mint a beszédfelismerők esetén alkalmazott 
értékek (tipikus érték a 39). A normál beszédfelismerésbeli jellemzővektorokhoz 
képest különbség a tömörítetlenség és dekorrelálatlanság is (nincs diszkrét 
koszinusz transzformáció), amely elvileg lehetséges volna ugyan, de 
alkalmazásától – az eredmények jobb analizálását és áttekinthetőségét is szem 
előtt tartva – jelenleg eltekintettem. 

� A szupraszegmentális tartományú, akusztikai szintű modellek tanítása a 
beszédfelismerők akusztikai modelljeinek tanításával teljesen azonosan történik. 
Előzetesen annotált és/vagy felszegmentált anyagon normál HMM tanítást 
végzek, amely során beágyazott újrabecslés (embedded reestimation) is történik. 
(részleteiben lásd pl. a [41] irodalomban). 

� Az akusztikai modellek állapotszáma tágabb határok között változtatható, mint a 
beszédhang-modellek esetében, a szupraszegmentális jelleg miatt ugyanis jóval 
tágabb időintervallumokban gondolkodunk. A kibocsátási valószínűségek 
leírásakor nincs szükség annyi szabadsági fokra, mint a beszédhang-modellek 
esetében, mikor a transzformált spektrális képet normális eloszlások 
kombinációival becsüljük, szóhatár-detektáláshoz elegendő 1-2 normális eloszlás 
paramétereit és súlyát megbecsülni. 

� A FF-szekvencia illesztéséhez is szükség van nyelvtanra. Ez a 
beszédfelismerőkben leggyakrabban alkalmazott statisztikai nyelvi modellekkel 
szemben explicit alakú, azaz a megengedett FF-osztálykapcsolódásokat 
szakember által elkészített gráf (véges automata) írja le. Választásom azért esett 
az ilyen típusú nyelvtanokra, mert úgy vélem, a FF-osztályok csekély száma (6 
osztály) miatt kellő fedést biztosító, jól áttekinthető, rugalmas nyelvtan 
konstruálható ezzel a módszerrel is. 

� A mintaillesztési algoritmus azonos a HMM alapú beszédfelismerőkben 
alkalmazott eljárással. A nyelvtan alapján felismerési hálózatot konstruálok, és 
ezen keresem meg a legvalószínűbb utat Viterbi algoritmussal. Alkalmazható a 
nyalábolt keresés is, jóllehet haszna elenyészőbb a hagyományos 
beszédfelismerésbeli esethez képest, ugyanis az alkalmazott nyelvtan – és így a 
felismerési hálózat maga is – jóval egyszerűbb a FF-osztályokra. 

� A „szótár” az egyes illeszteni kívánt FF-osztályok azonosítóit tartalmazza. 
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Az így összeállított HMM alapú fonológiai frázisosztályozót a HTK keretrendszerben 
[61] implementáltam. Választásom azért esett erre a rendszerre, mert szabadon elérhető, 
viszonylag jól dokumentált, a megvalósított alkalmazások pedig tág határok között 
paraméterezhetők, így kísérleti rendszernek a legalkalmasabb. Megfelelő 
adattranszformáció után a HTK szinte bármilyen – így szupraszegmentális – adatokat is 
tud fogadni a bemenetén, így gyakorlatilag a beépített akusztikai előfeldolgozó 
lecserélésével szinte azonnal alkalmas a FF-osztályozó megvalósítására.  
 

5.3 A FF-osztályozó betanító anyagának előkészítése 
 
Akusztikai-prozódiai betanító anyagul továbbra is a BABEL magyar nyelvű 
beszédadatbázist [57] használtam. Az adatbázis egy lényeges része bekezdésekbe 
rendezett mondatokból áll (összesen 440 ilyen bekezdés található az adatbázisban). Mivel 
szupraszegmentális tartományban célszerű több mondatból álló, összefüggő szövegeket 
elemezni, az adatbázisnak ezt a részét használtam fel. 
 

 

5.2 ábra: A fonológiai frázisosztályok bejelölése a BABEL beszédadatbázisban a „Gyulai Balázs 
már a sztrájk első napján, mint aki jól végezte...”  mondatrészletre. Az ábrán felülről lefelé rendre 

a hullámforma, a spektrogram, az alapfrekvencia-görbe és az energiamenet látható, majd a 
bejelölt  FF-osztályok, és a szószintű szegmentálás látszik. 

 
A akusztikai-prozódiai betanítást szupraszegmentális tartományban feldolgozott 
beszédfelvételek alapján végeztem el. A feldolgozás alatt az 5.1 pontban bemutatott 
fonológiai frázisosztályokra bontás értendő, azaz szegmentálás jelleggel ezen osztályok 
realizáltjainak határait jelöltem be úgy, hogy ezek a határok mindig szóhatárokkal 
essenek egybe. Az 5.2 ábrán illusztrációként a FF-osztályokra való szegmentálás menete 
látható. Mint korábban említettem, az osztályhatárok szigorúan szóhatárokra való 
illesztése azért szükséges, hogy a készülő rendszert szóhatár-detektáláshoz használhassuk 
fel. A szupraszegmentális tartományban a szegmentálást lehallgatás, az alapfrekvencia- 
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és az energiagörbe alapján végeztem a Wavesurfer [48] és a Praat [52] szoftverek 
használatával. Az alapfrekvencia- és energiagörbék előállítását a következő, 5.4 pontban 
részletezem. 
 

5.4 Akusztikai szintű előfeldolgozás a szupraszegmentá-

lis tartományban 
 
A szupraszegmentális tartományban a statisztikai alapon történő FF-osztályozásra 
elvégzett prozódiai előfeldolgozás a 2. fejezetben lefektetett irányelveket követi, így 
ebben a szakaszban a konkrét megvalósítást mutatom be röviden. 
 
Mind az alapfrekvenciát, mind az energiát közvetlenül a 16 biten kódolt, 16 kHz 
frekvenciával mintavételezett24 digitális beszédjel alapján számítom a Beszédakusztikai 
Kutatólaboratórium saját fejlesztésű szoftverével. A feldolgozás az alapfrekvencia esetén 
a következőképp alakul: AMDF-alapú algoritmussal meghatározom az alapfrekvenciát, 
majd 7 pontos mediánszűrést hajtok végre. Interpolációt most nem használok. Az 
alkalmazott keretidő 25,6 ms. Az energia esetében 100 ms időablakkal átlagolok, és 
szintén 25,6 ms keretidőt használok. 
 
Mindkét jellemzőhöz kiszámítom első és másodrendű deriváltjait is az alábbi közelítés 
segítségével [61]: 
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ahol dt a t időpontban értelmezett derivált, ct-i és ct+i az eredeti (deriválandó) együtthatók, 
W pedig az ablakméret keretszámban. Kísérleteimben W=10 értéket használtam. 
 
Az alapfrekvencia- és energiaértékeket, illetve deriváltjaikat tartalmazó jellemzővektorok 
tehát hatdimenziósak, és 25,6 ms keretidőnként képződnek. 
 

5.5 Nyelvtan fonológiai frázisosztályokra 
 
A fonológiai frázisosztályok egymáshoz való kapcsolódásait nem statisztikai, hanem 
szabálybázisú nyelvtan adja meg. Azért választottam a szabálybázisú meghatározást, mert 

                                                 
24 A BABEL adatbázis eredetileg 20 kHz-en mintavételezett felvételeket tartalmaz, kompatibilitási 
okokból célszerű volt azonban 16kHz-en újramintavételezést végrehajtani. 
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az illesztendő osztályok száma csekély, ezért véges automatával könnyedén megadható 
FSG (Finite State Grammar; tehát véges automatával leírható nyelvtan) jellegű prozódiai 
nyelvtan. Az alkalmazott nyelvtan (GFF) a következő volt: 
 

GFF = [SIL] < RF | (DE [SIL]) | (RI SIL) > SIL (5.4) 

 
ahol a ’< >’ szimbólumok egy vagy több, a ’{ }’ szimbólumok nulla, egy vagy több 
ismétlődést jelölnek, a ’|’ szimbólum kizáró vagy kapcsolatot, a ’[ ]’ opcionálisan 
elmaradó eseményeket jelöl. A nyelvtan nem súlyozott, a lehetséges utak egyenlő 
valószínűségűek. 
 
Az alkalmazandó nyelvtant néhány előzetes megfontolás után kísérletileg határoztam 
meg, így valamennyire teszthalmaz-specifikus. Az előzetes megfontolásaim az alábbiak: 
A beszédfolyamot erőteljesen hangsúlyos, a felfutó hangsúlyozás miatt emelkedő-eső 
dallammenetűnek tekintett RF, ereszkedő dallammenetű DE, valamint emelkedő 
dallammenetű RI fonológiai frázisok tetszőlegesen váltakozva alkothatják. Mivel az 
ereszkedő dallammenetű DE osztály mondat végén is állhat, utána opcionálisan 
megengedett a szünet (SIL). Az emelkedő dallammenetű RI osztályról feltételezem, hogy 
a prozódiai frázis végét jelzi, így utána mindenképpen szünet következik (levegővétel). 
Az osztályozás megkezdésekor a csönd lehet rövid, így a nyelvtan ezt opcionálissá teszi. 
Az (5.4) nyelvtanban nem szerepelnek az eső dallammenetű FA, és a lebegő 
dallammenetű FL osztályok. Előbbi azért, mert igen ritka, és szerepét az ereszkedő 
dallammenetű DE osztály is ellátja (mintaillesztésnél a hiányzó FA osztályhoz 
leghasonlóbb osztály a DE lesz), utóbbi pedig azért, mert a lebegő dallammenet a 
mikrointonációs ingadozások miatt tapasztalataim szerint nagyon bizonytalanul 
illeszthető. 
 
Így hat FF-osztályt tanítottam, de osztályozáskor csak négyet használtam fel, ennek oka, 
hogy az osztályozás optimalizálásának alárendeltem a rendszer szóhatár-detektálóként 
való felhasználását, utóbbi alkalmazásban pedig az (5.4) nyelvtan bizonyult a legjobb 
választásnak. Megjegyzem viszont, hogy a hat kiindulási FF-osztály betanítás előtti négy 
osztályra való redukálása nem lett volna célszerű, mert ekkor az osztályok 
elkülöníthetősége jelentősen leromlott volna (a modelleknek nagyobb szórást kellett 
volna kezelniük, így az osztályok közötti döntés nagyobb hibaaránnyal lenne csak 
elvégezhető). 
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5.6 A fonológiai frázisosztályozás megvalósítása 
 
Az 5.2 szakaszban az 5.1 ábrán bemutatott fonológiai frázisosztályozó rendszert az 5.1 
szakaszban bemutatott FF-osztályokra az 5.3-5 szakaszokban eddigiekben vázolt 
feldolgozással valósítottam meg. A megvalósítás célja egyébként nem elsősorban a 
FF-osztályozás, hanem az 5.7 szakaszban bemutatandó szóhatár-detektálásra való 
felhasználhatóság. A teljesség igényéért bemutatom a FF-osztályozás eredményeit is, az 
optimalizálás azonban nem az osztályozás helyességének (lásd (5.5 képlet)), hanem 
szóhatár-detektálásra való alkalmasságának szem előtt tartása mellett történt. 
 
A fonológiai frázisok osztályozását a hagyományos beszédfelismerésben használatos 
helyes felismerési arány (correctness) (5.5) és felismerési pontosság (accuracy) (5.6) 
mutatókkal mérem: 
 

%100⋅=
N

H
Corr ,                                                       (5.5) 

%100⋅
−

=
N

IH
Acc ,                                                  (5.6) 

 
ahol H a helyes osztályba sorolt fonológiai frázisok száma, I a beszúrt, N pedig az összes 
osztályozandó fonológiai frázis száma a teszthalmazban. Az adott FF-osztályra normált 
eredményeket kapjuk, ha H az adott osztályba a referenciának megfelelően, helyesen 
besorolt fonológiai frázisok száma, N pedig az adott osztályba tartozó fonológiai frázisok 
száma a referencia átiratban. 
 
A kísérlethez a betanító halmazt 10 beszélő 200 mondata, a teszthalmazt 7 beszélő 
összesen 85 mondata alkotta. (A teszthalmazból 4 beszélő a betanító halmazban 
egyáltalán nem szerepelt.) Az eredményeket tévesztési mátrix formájában az 5.1 
táblázatban közlöm. Átlagosan Corr=70,4 % és Acc=60,6 % eredményeket kaptam. Az 
átlagos eredményt az emelkedő dallammenetű RI FF-osztály rontja le, amelynek 
osztályozása pontatlan, ennek oka véleményem szerint egyrészt az, hogy a FF-osztályok 
tanítása felolvasott szövegen történt, amelyre tapasztalataim szerint a monoton ereszkedő 
dallammenetek sokkal jellemzőbbek, ezért a prozódiai frázis végét jelző emelkedő 
dallammenetek nem voltak olyan „minőségűek”, hogy osztályozásukat jól 
megvalósíthassam. A másik feltételezhető ok a megjelenő tipikus törléses hibák (a hibák 
több, mint 50%-a) miatt az, hogy az osztályozó az emelkedő dallammenetű RI fonológiai 
frázist „hozzácsapja” a megelőző ereszkedő dallammenetű DE fonológiai frázis végéhez, 
azaz ezt a két fonológiai frázist több esetben képtelen szétválasztani. 
  



 59 

5.1 táblázat: A fonológiai frázisosztályozás tévesztési mátrixa magyar nyelvre 

FF-osztályozás kimenete [előf. száma] Referencia 
FF-osztályok RF DE RI SIL Törlés 

Osztályra nor-
mált Corr [%] 

RF 378 74 14 13 35 73,5 
DE 2 12 0 0 1 80,0 
RI 5 11 16 0 33 24,6 
SIL 5 3 0 118 24 78,7 

Beszúrás 7 49 2 15 - - 

 
 

5.7 Kísérlet fonológiai frázisosztályozáson alapuló 

szóhatár-detektálásra 
 
Amint az 5. fejezet bevezetőjében már említettem, a fonológiai frázisok osztályozása 
rejtett Markov-modelles megvalósításban a beszédfolyam prozódiai szegmentálását 
végzi, fonológiai frázisokra. Ekkor a rendszer működése hasonló ahhoz, ahogy a 
beszédfelismerő az egyes szavakat – a felismert szólánc egyes tagjait – a beszédjelhez 
rendeli, jóllehet beszédfelismerésnél nem elsősorban ezen szavak kezdő- és végidőpontjai 
az érdekesek a felhasználás szempontjából, hanem az illesztett szószekvencia. Markov-
modelles mintaillesztésnél azonban a felismerés végén visszakövethető az is, hogy a 
legvalószínűbbnek adódott út mentén haladva melyik szónak hol volt a kezdete és a vége. 
Ugyanígy a FF-osztályokat a beszédjelhez illesztő HMM-rendszer fonológiai frázisok 
szekvenciáit fogja illeszteni a beszédjelből származó szupraszegmentális jellemzőkhöz 
(vö. (5.1) összefüggés), majd a dekódolás végén visszakövetéssel kinyerhető a prozódiai 
szegmentálás, és így a fonológiai frázishatárok időbeli elhelyezkedése is. A fonológiai 
frázishatárok szóhatárokra esnek, a kísérletben a szóhatárok detektálásának pontosságát 
és hatékonyságát vizsgáltam a (4.9)  és (4.10) összefüggések alapján. A 4. fejezetben a 
4.3 szakaszban bemutatott kísérletben eleve csak szóhatár-detektálás kiértékelését tudtam 
elvégezni a fonológiai frázisokra való szegmentálás hiányában, így az 
összehasonlíthatóság érdekében ezúttal is szóhatár-detektálásra irányuló kísérletet 
mutatok be, jóllehet az algoritmussal értelemszerűen csak az illesztett fonológiai 
frázisosztályok határaival egybeeső szóhatárok jelölhetők meg. 
 
Az 5.6 pontban leírt FF-osztályozó rendszert mint szóhatár-detektálót magyar nyelvű 
anyagon teszteltem az FF-osztály modellek különböző betanítási paraméterei mellett. 
Külön figyelmet kapott a rendszer főbb jellemzőinek optimalizálása, ezen az 
FF-modellek állapotszámának optimalizálását és a HMM-ekben szükséges Gauss 
komponensek számának kísérleti meghatározását értem. Vizsgáltam a prozódiai-
akusztikai előfeldolgozó kimenetének szelektív felhasználási lehetőségeit is. Vizsgáltam 
azt is, milyen hatása van, ha a betanító halmazban a beszélők számát szűkítem. A 
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teljesítményelemzéshez a 4.3 szakaszban bemutatott két mutatót, a pontosságot (4.9) és a 
hatékonyságot (4.10) használtam, amelyek jelentése azonos a csúcskereséssel történő 
detektálásnál megismertekhez. A szóhatárt akkor tekintettem helyesen bejelöltnek, ha a 
referencia átiratban szereplő szóhatár 100 ms-os környezetébe esett. A referencia átiratot 
fonéma szintű szegmentálás és ortografikus átirat alapján állítottam elő a 4.3 pontban 
bemutatott és a 4.4 ábrán illusztrált eljárással, azaz ugyanúgy, ahogyan a csúcskereséses 
algoritmus kiértékelése esetében. 
 

5.7.1 Pontosság és hatékonyság a HMM rendszerrel 

A statisztikai alapú szóhatár-meghatározás esetére két betanítási stratégiával 
kísérleteztem. Az első esetben vagy csak az alapfrekvencia, vagy csak az energiaszint 
adataival dolgozott a rendszer, vagyis az első és a második deriváltak kiszámítása után 
csak az egyik prozódiai jellemző (3 elemű jellemzővektor) alapján történt FF-osztályozás 
és ez alapján szóhatár-detektálás. A második esetben mind az alapfrekvencia, mind az 
energiaszint értékei, valamint első és második deriváltjaik alapján történt a betanítás és 
osztályozás (6 elemű jellemzővektor). Az eredmények a várakozásoknak megfelelően ez 
utóbbi esetben jobbak, amint azt az 5.2 táblázatban össze is foglaltam. A betanítás 14 
magyar férfi beszélő anyagával, míg a tesztelés 18 magyar férfi beszélő anyagával 
történt. A pontosság akkor nagyobb, ha mind az alapfrekvencia, mind az energiaszint 
típusú értékeket figyelembe vesszük, igaz így a hatékonyság 5-10%-kal csökken. 
 
5.2 táblázat: Statisztikai FF-osztályozáson alapuló, automatikus szóhatár-detektálás pontossága 

és hatékonysága magyar nyelvre a bemeneti paraméterek függvényében, 11 állapotú, a 
kibocsátási valószínűséget 1 Gauss függvénnyel leíró rejtett Markov-modellekkel 

Prozódiai 
jellemzők 

Nyelv Betanító 
anyag 

Teszt-
anyag 

Pontosság [%] / 
Hatékonyság [%] 

F0+dF0+d2F0 67,4 / 58,4 

E+dE+d2E 67,4 / 63,9 

F0+dF0+d2F0+
E+dE+d2E 

 
 

magyar 

 
 

14 férfi 

 
 

18 férfi 

76,5 / 53,0 

 
 
Az 5.3 ábrán a 4.3 szakaszban az alapfrekvencia és energia folytonos jelleggörbéi alapján 
csúcskereséssel, illetve az 5.2 táblázat eredményei szerinti FF-osztályozáson alapuló 
szóhatár-detektálás pontosságát és hatékonyságát hasonlítom össze PR-térben. A nyilak a 
csúcskereséses algoritmus eredményeinek változását jelzik az FF-osztályozáson alapuló 
szóhatár-detektálás elvégzésekor az alapfrekvencia, az energia, illetve mindkét jellemző 
együttes figyelembe vételekor. Látható, hogy a pontosság kismértékben csökkent ugyan, 
de a hatékonyság rendkívül nagymértékben emelkedett a FF-osztályozással végzett 
szóhatár-detektálásban. 
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5.3 ábra. A folytonos jelleggörbék alapján csúcskereséssel (differenciális alapfrekvencia és 
energia együttes figyelembe vételével) végzett, illetve a FF-osztályozáson alapuló szóhatár-

detektálás összehasonlítása PR-térben 
 
 
Megvizsgáltam azt is, mekkora betanító adatbázissal érhető el a optimális prozódiai 
szegmentálási eredmény. A betanító anyagot így először 4, majd egyetlen férfi beszélőre 
szűkítettem, és ugyanazon feltételekkel, ugyanazon 18 férfi beszélő anyagával tesztelést 
végeztem. A betanító anyagot ebben az esetben gondosan választottam ki, különösen 
ügyelve arra, hogy a betanításhoz használt beszédminták kellően tagoltan, helyes 
hangsúlyozással beszélő személytől származzanak. Az eredményeket az 5.3 táblázatban 
közlöm. Meglepő, hogy a pontosság gyakorlatilag függetlennek tekinthető a betanító 
anyagban szereplő beszélők számától, ugyanakkor a hatékonyság már függ ettől, 
optimálisnak a 4 férfi beszélő anyagával végzett betanítás adódott, ekkor 77,4% 
pontosságot ért el a rendszer 57,1% hatékonyság mellett. Ezek az eredmények jelentősen 
felülmúlják a csúcskereséses megközelítéssel kapott értéket, amely esetében 77% 
pontosság mellett a hatékonyság csupán 23% volt. 
 
5.3 táblázat: Statisztikai FF-osztályozáson alapuló, automatikus szóhatár-detektálás pontossága 

és hatékonysága magyar nyelvre a betanító anyag méretének függvényében, 11 állapotú, a 
kibocsátási valószínűséget 1 Gauss függvénnyel leíró rejtett Markov-modellekkel 

Prozódiai 
jellemzők 

Nyelv Betanító 
anyag 

Teszt-
anyag 

Pontosság [%] / 
Hatékonyság [%] 

1 férfi 77,3 / 46,4 
4 férfi 77,4 / 57,1 

F0+dF0+d2F0+
E+dE+d2E 

 
magyar 

14 férfi 

 
18 férfi 

76,5 / 53,0 

 
 

 

Alapfrekvencia+energia 

Alapfrekvencia 
Energia 
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5.7.2 Az állapotok és a Gauss komponensek számának optimalizálása 

Ezen alpontban a FF-osztályokra betanított rejtett Markov-modellek két fontos 
jellemzőjének, az állapotok számának és a kibocsátási valószínűség eloszlást leíró Gauss 
függvények számának optimalizálási lépését mutatom be röviden. 
 
Az FF-osztályok modelljeinek állapotszáma elméletileg tág határok között változtatható 
(az első és az utolsó nem kibocsátó állapotok), az alkalmazott Markov-modellekben az 
átmenetet mindig csak a következő állapotba tettem lehetővé. Célszerű, ha a modellek 
legalább 9 állapotúak, hiszen a fonológiai frázisok (azaz egy-egy FF-osztály realizáltjai) a 
beszédhangoknál – amelyeket hagyományosan 5 állapotú modellekkel írnak le 10 ms 
keretképzési idő mellett – jóval hosszabbak. A 9 állapot kb. 200 ms  hossznak felel meg, 
egy-egy FF-osztályra ez tekintettem a minimálisan megengedhető értéknek. Mivel az 
osztályozás során minden állapothoz legalább egy keretet hozzá kell rendelnünk, a 25,6 
ms keretidőre való tekintettel az állapotok maximálisan megengedhető száma korlátos. 
Kísérletileg kimutattam, hogy a megfogalmazott szóhatár-detektálási feladatra az 
optimális állapotszám 11. Az 5.4 ábrán látható, hogy az e feletti állapotszám esetén a 
detektálás pontossága határozott csökkenő tendenciát mutat. (Természetesen az 5.7 
szakasz elején az 5.1, 5.2 és 5.3 táblázatok eredményei is mind 11 állapotú modellekre 
vonatkoznak.) 
 

 

5.4 ábra: A pontosság és hatékonyság alakulása az állapotszám függvényében (balra: 4 férfi 
beszélő, 2 Gauss), illetve a Gauss komponensek számának függvényében (jobbra: 4 férfi, 11 

állapot). 

 
Az egyes állapotokban a kibocsátási eloszlásokat Gauss-függvények súlyozott összegével 
írjuk le, a komponensek számát 1 és 8 között változtatva vizsgáltam a prozódiai 
szegmentálás eredményességét. Az előzetes várakozásokat megfelelően az alapfrekvencia 
és az energiaszint menetére elegendőnek bizonyul 1, esetleg 2 Gauss komponens 
használata (lásd 5.4 ábra). Ennél több komponens a pontosságot egyáltalán nem növeli, 
sőt, ekkor a hatékonyság esésével is számolhatunk. A kevesebb függvénykomponens 
egyébként egyszerűbb számításokat is jelent, ami a futási időt is csökkenti. 
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5.8 FF-osztályozás alapú szóhatár-detektálás finn 

nyelvre 
 
Az 1.1 szakaszban utaltam rá, hogy a szupraszegmentális szerkezet nyelvi univerzálé, 
még ha az adott funkciókhoz rendelt szupraszegmentális eszközök használatában találunk 
is eltérést. Ez motiválta a kísérleteimet arra vonatkozóan, hogy a magyaron kívül más 
kötött hangsúlyú nyelvre is megvizsgáljam a fonológiai frázisok behatárolásán alapuló 
szóhatár-detektálás lehetőségét. A választás nem elsősorban a nyelvrokonság miatt, 
hanem a szintén kötött hangsúly és a beszédadatbázis elérhetősége miatt esett a finn 
nyelvre. 
 
Az ehhez kapcsolódó tézisem: 
 
Tézis II. B. [J1, C2, C3, C4, B1] A magyar nyelvre, a fonológiai frázisosztályok 

behatárolására kidolgozott módszer más kötött hangsúlyú nyelvekre is közvetlenül 

alkalmazható a fonológiai frázishatárokra eső szóhatárok detektálása céljából. 
 
Ennek igazolására a finn nyelvre a magyar nyelv esetében bemutatott eljárást követve 
végeztem el mind a betanítást, mind a tesztelést. A betanítás és tesztelés alapjául szolgáló 
adatbázis a Helsinki University of Technology által készített Finnish Speech Database 
[51], amely 250 mondatot tartalmaz összesen 4 beszélő bemondásában (közülük 2-2 a 
férfi és a nő).  
 

 
5.5 ábra. A pontosság és hatékonyság alakulása az állapotszám függvényében (balra: 4 férfi 

beszélő, 2 Gauss), illetve a Gauss komponensek számának függvényében finn nyelvű 
FF-modellekre (jobbra: 4 férfi, 11 állapot). 

 
 
A finn nyelv esetében is a 11 állapotú, 1 Gaussos HMM modellek adták a legjobb 
eredményt mind az alapfrekvencia, mind az energiaszint, valamint ezek első és második 
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deriváltjai alapján (lásd 5.5 ábra). A kapott eredményeket az 5.4 táblázatban foglaltam 
össze. 
 
Az 5.4 táblázatból látható, hogy finn nyelv esetén a pontosság alacsonyabb, 69,2%, 
ugyanakkor a hatékonyság jóval nagyobb, 76,8%, mint a magyar nyelv esetében. Ennek 
magyarázata véleményem szerint, hogy a kísérleteinkben felhasznált finn beszédet a 
magyarnál lényegesen lassabb beszédtempó jellemzi, illetve rendkívül gyakoriak a 
finnben a hosszú, felpattanó zárhangok. Ezeken a helyeken az alapfrekvencia és az 
energia is hasonlóan viselkedik, mint a fonológiai frázishatárokon, így az alacsonyabb 
pontosság abból adódik, hogy a szavak belsejében a hosszú felpattanó zárhangokat is 
szóhatárként detektálja a rendszer. Mindezt a szegmentáló kimenete is visszaigazolja, 
hiszen a tévesen detektált szóhatárok finn nyelv esetében gyakran a hosszan ejtett 
felpattanó zárhangok zárszakaszára estek. A nagyobb hatékonyság ugyanennek a 
következménye: a lassúbb beszédtempó miatt a fonológiai frázisok határainál, így az 
ezekkel egybeeső szóhatárokon jobban érzékelhető a szünet, illetve az alapfrekvencia és 
az energiaszint leesése, így jóval több szóhatárt találunk meg. 
 
5.4 táblázat: Statisztikai FF-osztályozáson alapuló, automatikus szóhatár-detektálás pontossága 

és hatékonysága finn nyelvre, 11 állapotú, a kibocsátási valószínűséget 1 Gauss-függvénnyel leíró 
rejtett Markov-modellekkel. 

Az összehasonlításhoz a magyar nyelvű eredményeket ismételten feltüntettem. 

Prozódiai 
jellemzők 

Nyelv Betanító 
anyag 

Teszt-
anyag 

Pontosság [%] / 
Hatékonyság [%] 

finn 4 fő 4 fő 69,2 / 76,8 F0+dF0+d2F0 
+E+dE+d2E magyar 4 fő 4 fő 77,3 / 57,2 

 
 

5.9 FF-osztályozás alapú szóhatár-detektálás kétnyelvű 

rendszerrel 
 
Kísérleti jelleggel megvizsgáltam, milyen eredményeket kapunk, ha a magyar anyagon 
tanított modellekkel finn beszédet szegmentáltunk FF-osztályok illesztésével, illetve 
ellenkező irányban is végeztem vizsgálatokat. Megvizsgáltam továbbá, hogy milyen 
teljesítményű a mind magyar, mind finn anyaggal vegyesen tanított kétnyelvű rendszer. 
Az eredményeket az 5.5 táblázatban mutatom be. 
 
Az 5.5 táblázat eredményeiből az tűnik ki, hogy a magyar anyagon tanított, finn nyelvre 
használt szegmentáló pontossága megegyezik a finn nyelven tanított és finn nyelven 
tesztelt rendszer pontosságával, a hatékonyság viszont leromlott. A finn anyagon tanított, 
magyar nyelvre használt szegmentálók esetében a pontosság leromlik, a hatékonyság nem 
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javul. Ezzel szemben a mindkét nyelvű anyaggal vegyesen betanított rendszer pontossága 
ugyan nem javul az egynyelvű esetekhez képest – magyarra 75%, finnre 69% –, 
ugyanakkor a hatékonyság jelentősen nagyobb az egynyelvű esethez képest, magyarnál 
57% helyett 68%, finn esetében 76% helyett 83%, ami magyar nyelv esetén 19%-os, finn 
nyelv esetén 9%-os, tehát igen jelentős hatékonyságbeli javulást jelent. Az 5.5 táblázat 
eredményeit a jobb áttekinthetőség érdekében PR-térben (Precision-Recall space) is 
bemutatom az 5.6 ábrán. 
 

5.5 táblázat: Statisztikai FF-osztályozáson alapuló, automatikus szóhatár-detektálás pontossága 
és hatékonysága finn és magyar nyelvre, kétnyelvű rendszerrel. 

(A prozódiai-akusztikai modellekre: 11 állapot, 1 Gauss) 

Prozódiai 
jellemzők 

Betanító anyag 
 

Tesztanyag 
(4 fő) 

Hivat-
kozás 

Pontosság [%] / 
Hatékonyság [%] 

magyar (4 fő) magyar MM 77,3 / 57,2 

magyar (4 fő) finn MF 67,1 / 52,1 
finn (4 fő) magyar FM 70,7 / 52,3 
finn (4 fő) finn FF 69,2 / 76,8 

vegyes (4+4 fő) magyar VM 75,0 / 68,2 

F0+dF0+d2F0 
+E+dE+d2E 

vegyes (4+4 fő) finn VF 69,7 / 83,7 
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5.6 ábra. A pontosság (p) és a hatékonyság (r) alakulása az 5.5 táblázatban bemutatott 
rendszerekre PR-térben ábrázolva. A pontok melletti feliratokon az első betű a betanító, a 

második a teszthalmazra utal: M=magyar, F=finn, V=vegyes magyar-finn (lásd a „Hivatkozás” 
oszlopot az 5.5 táblázatban) 

 

MM 

VM 

FM 

MF 

FF VF 
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6. Magyar nyelvű fonológiai frázisosztá-

lyozó beépítése gépi beszédfelismerőbe 
 
Az 5. fejezetekben bemutatott alapelveken nyugvó fonológiai frázisosztályozót 
érdemesnek mutatkozott beszédfelismerőbe építve is tesztelni, hogy képet kapjunk arról, 
mennyiben segítheti a szupraszegmentális tartományú feldolgozás a beszédfelismerést. 
Tézisem ugyanis, hogy az 5. fejezetben bemutatott szupraszegmentális feldolgozás és a 
fonológiai frázisosztályokra készült rejtett Markov-modellek alapján végzett 
beszédfolyam-tagolás a beszédfelismerési rátát javítja: 
 
Tézis III. [J2, B2, C5] A beszédfelismerésben a helyesen felismert szavak aránya 

növelhető a II. A. tézisben bemutatott, az alapfrekvencia- és energiamenet alapján 

működő HMM alapú fonológiai frázisosztályozóval a beszédfolyamon végzett prozódiai 

szegmentálással.  

 
Mielőtt bemutatnám az erre vonatkozó kísérleti eredményeimet, ismertetem a rendszer 
felépítését, majd az eddigiekben szerzett tapasztalataimnak megfelelően kicsit finomítom 
a szupraszegmentális tartományú feldolgozást és modellezést, illetve annak 
megfogalmazását. Ezt követően mutatom be a kísérleti beszédfelismerő alkalmazást, és 
ismertetem a tesztelés során kapott felismerési eredményeket. 
 

6.1 A beszédfelismerő rendszer felépítése 
 

A FF-osztályozás kimenetét a hipotézisgráfok (ún. N-best lattices) újrasúlyozására 
használom fel, hasonlóan a [54] irodalomban bemutatott eljáráshoz. Kétmenetes 
felismerést futtatok, a második felismerési menetbe már az újrasúlyozott gráfok kerülnek, 
így a felismerés végeredményének kiértékelését már a prozódia alapján nyert információ 
is befolyásolja. Utolsó lépésként az újrasúlyozott hipotézisgráfon kell a maximális 
pontszámú utat megkeresni (ún. parsing). A megvalósított rendszer blokkvázlatát az 6.1 
ábrán mutatom be. A prozódiai szegmentálót25 és a beszédfelismerő rendszert is a HTK 
szoftvercsomag [61] felhasználásával valósítottam meg. 
 
 
 

                                                 
25 Mivel a fejezetben a fonológiai frázisosztályozót a beszédfolyam tagolására használom, prozódiai 
szegmentálóként hivatkozom rá, ez az elnevezés egyenértékűnek tekintendő a FF-osztályozó 
megnevezéssel. 
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6.1 ábra: Prozódiai szegmentálóval kiegészített beszédfelismerő felépítése 

 

 

6.2 A fonológiai frázisosztályozás finomítása 
 
Mint azt korábban láttuk, a prozódiai szegmentálás során az egyes mondatépítő 
fonológiai frázisok (mint szintaktikai elemek) dallammenet-típusát szeretnénk felismerni, 
és járulékosan a nekik megfelelő szóláncok határát a lehető legnagyobb pontossággal 
meghatározni. 
 
Az 5. fejezetben bemutatott kísérletek tanulságaként célszerűnek tűnt az osztályozást 
kicsit finomítani, és a fonológiai frázisosztályok „elemi” dallammenetek szerinti 
elnevezését pontosítani, különösen azért, mert a fonológiai frázisok mondatbeli 
elhelyezkedését és funkcióját is érdemesnek találtam figyelembe venni. Ezért a 
következőkben újradefiniálom a fonológiai frázisosztályokat, ugyanis a későbbi 
publikációimban [J3, C5, B2] is már ezeket az elnevezéseket használtam26. Új alapelvünk 
az, hogy az osztályok elkülönítése a fonológiai frázis beszéddallamának egy általunk 
bevezetendő „prototípusa”, alapsémája szerinti összehasonlításban történik. Korábban 
láttuk, hogy a hangsúlyos pozíciókon az alapfrekvencia és energiaszint értékei 
kiemelkednek. Az első szótagon kötött hangsúly esetében az FF-osztályok alapsémája a 
hangsúly jelentette prominencia, majd az azt követő lassú ereszkedés a következő 
hangsúlyos szakaszig. A fentiek kijelentő mondatra értendőek azzal a megkötéssel, hogy 

                                                 
26 A hivatkozott publikációimban általában az intonációs osztályok elnevezést használtam, ez alatt pontosan 
a fonológiai frázisosztályok értendők. 
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a beszélő érzelmei, illetve egyéb szituációs tényező, funkció a szupraszegmentális 
jellemzőket túlzottan nem befolyásolják. A mondatbeli elhelyezkedéstől és a 
hangsúlyosság mértékétől függően magyar nyelvre a FF-osztályokat az alábbiak szerint 
módosítottam: 
 

� Mondatindító FF-osztály. Jellemzője a magas alapfrekvencia-szinten történő 
indítás, illetve a relatíve magasabb energiaszint, majd az ezt követő lecsengő, 
ereszkedő dallammenetű szakasz. Ha a mondat hangsúlytalan elemmel indul, az 
indítást további meredek felfutás majd lecsengés jellemzi ott, ahol az első 
hangsúlyos szó található. 

� Erősen hangsúlyos FF-osztály. Mindig mondaton belül található, jellemzője az 
ereszkedő jellegű dallammenet, amelyet a szókapcsolat első szavának első 
szótagján realizálódó erős hangsúly indít. 

� Gyengén hangsúlyos FF-osztály. Az erősen hangsúlyos sémához hasonló, 
különbség csak abban van, hogy az indító hangsúly gyengébb. 

� Mondatzáró FF-osztály. A mondat utolsó, még hangsúllyal indító ereszkedő 
szakasza, amely után csönd található. Jellemző az alacsony alapfrekvencia- és 
energiaszint, illetve a csökkenő dinamikatartomány. Egyes beszélők beszéde 
gyakran glottalizálttá válik. 

� Folytatást jelző FF-osztály. Ott jelenik meg, ahol a beszélő szünetet tart 
(leginkább levegővétel céljából), de a mondat maga még folytatódik. Tipikusan 
tagmondatok határán fordul elő. Mindig prozódiai frázishatárt is jelent, hiszen 
jellemzően levegővétel követi. Felfelé kúszó, enyhén, de viszonylag tartósan 
(több szótagra kiterjedő) emelkedő dallammenet jelzi, mely csúcsát az utolsó 
szótagon éri el. A gyakorlatban hangsúly, az azt esetlegesen követő ereszkedés, 
majd a felfutás jellemzi, biztosítani kell ugyanis azt, hogy a fonológiai 
frázishatárok egybeessenek a szólánc-határokkal, ezért célszerű a megelőző 
hangsúlyt és ereszkedést is hozzávennünk. 

� Semleges FF-osztály. Lebegő vagy ereszkedő dallammenet jellemzi, kezdő 
hangsúly az alapfrekvencia- vagy energiagörbén nem látható (mert azt például a 
megelőző prozódiai frázisvég elfedi). Gyakorlatilag csak a folytatást jelző FF-
osztály után fordul elő, mert egyéb esetben a semleges dallammenetű szakaszt 
külön nem jelölöm, azt egy hangsúllyal indító szakasz részének tekintem. 

 
A felismerni szándékozott új FF-osztályok kiválasztásánál továbbra is tekintettel kell 
lennünk arra, hogy az egyes osztályok egymástól élesen elkülöníthetőek legyenek, és 
felöleljék a leggyakrabban előforduló változatokat. Az éles különbségtétel követelménye 
miatt mindössze a fenti hat alapvető osztályt különíttettem el a prozódiai felismeréshez. A 
szünet adja a hetedik felismerendő FF-típust. Az eddigiekben részletezett FF-
osztálytípusokat az 6.1 táblázatban foglaltam össze. Későbbiekben az itt megadott 
címkéjükkel fogok rájuk hivatkozni. 
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6.1 táblázat: A felismerésre kiválasztott FF-típusok 

Címke Jellemző beszéddallam Megjegyzés 

me változó Mondat eleje 

fe (emelkedő-)eső v. 

eső-ereszkedő 

Erősen hangsúlyos fonológiai frázis 
(szintaktikai egység) 

fs ereszkedő Mellékhangsúlyos fonológiai frázis 

mv ereszkedő Mondat vége 

fv emelkedő Folytatást jelző szintaktikai határ 

s ereszkedő vagy lebegő Hangsúlytalan szakasz. Szünetet is 
kitölthet az F0 interpolációja miatt 

sil – Szünet 

 

 

6.3 A szupraszegmentális tartományú akusztikai 

feldolgozás finomítása 
 
Az 5.4 szakaszban bemutatotthoz képest az akusztikai feldolgozást is finomítottam, 
jóllehet a változtatások az eljárást magát kevéssé érintik, inkább a paraméterek 
módosítására vonatkoznak. Az alapfrekvenciát továbbra is AMDF alapú algoritmussal 
nyerem ki, de a keretidőt csökkentettem 10 ms-ra. A 25,6 ms keretidőnél ugyanis gondot 
jelentett, hogy az esetlegesen röviden ejtett, zöngétlen mássalhangzók közé ágyazott 
magánhangzók esetén – a 7 pontos mediánszűrésre is tekintettel – nem maradt 
használható alapfrekvencia adat. A mediánszűrés elhagyása vagy ablakának szűkítése 
után pedig nem volt megfelelő minőségű a kapott alapfrekvencia-jel. Emiatt áttértem a 
Snack programcsomag [48] használatára az alapfrekvencia kinyeréséhez, és az 
oktávugrás kivédésére szűrést alkalmaztam az alábbiak szerint: 

• A felhasznált alapfrekvencia kinyerő algoritmus [48] működése miatt az 
oktávugrás mindig csomósan jelentkezik, legjellemzőbben egy-egy teljes zöngés 
szakaszra kiterjedően. 

• Az első 25 zöngés keret F0-értékeit átlagolva referenciát számítok (Fref). Később a 
referenciát folyamatosan frissítem a lineáris feldolgozás során, minden 
megbízhatónak ítélt adatot eltolással beléptetek a referenciatömbbe, mely tehát 
marad 25 elemű. 

• A felezés kezelése: 
Felezésre gyanakodhatunk, ha a soron következő F0 adatra teljesül a 
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reff FRF *00 <<  (6.1) 

 
feltétel, ahol Rf konstans szorzófaktor, értéke tapasztalati alapon 0,65. Ha ráadásul  
 

refs FRF *0 < , (6.2) 

 
ahol Rs= 0,55, akkor F0 értékét automatikusan megduplázom. Ha csak az enyhébb 
(6.1) feltétel áll meg, akkor a következő zöngétlen szakasz utáni zöngés 
szakaszból is átlagot veszek, s csak akkor duplázom F0 értékét, ha erre teljesül a 
(6.2) erős feltétel. 

• A duplázás kezelése: 
Duplázás gyanújakor mindig megkövetelem az ellenőrzést (nehogy például egy 
magas F0-indítás becsapjon), így csak egy feltétel van: 
 

refd FRF *0 > . (6.3) 

 

Rd= 1,80. Ha ez a feltétel a következő zöngés szakaszra is megáll, F0-t 
megfelezem, egyébként változatlanul hagyom. 

• Megbízhatónak tekintek minden zöngés F0 értéket, ha vele kapcsolatban sem a 
felezés, sem a duplázás gyanúja nem merült fel. 

• Az Rs, Rf és Rd értékeit tapasztalati úton állítottam be. 
 
A szűrés bevezetését az indokolta, hogy csökkentsem az alapfrekvencia-menetben az 
oktávugrások számát. Az oktávszűrést 5 pontos átlagoló-szűrés követte. A mediánszűrést 
azért vetettem, el, mert azzal a számunkra jelentőséggel bíró extrém szélső értékeket 
teljesen elveszítenénk, inkább megengedem a zöngés-zöngétlen szakaszok határán az 
alapfrekvencia elkenését. 
 
Bevezettem az alapfrekvencia interpolálását is a zöngétlen helyeken. Az interpolálás – a 
korábban bemutatott hangmagasságszintre való átszámítás analógiájára – logaritmikus 
tartományban lineáris, azaz log(F0) értékekre történik. Az interpolációt a következő 
megfontolások alapján végeztem: 

• Elhagytam az interpolációt olyan zöngétlen szakaszokon, amelyek hossza a 
250 ms-ot meghaladta; 

• Szintén elmaradt az interpoláció, ha a zöngétlen szakasz utáni első zöngés keret 
alapfrekvenciája meghaladta a zöngétlen rész előtti utolsó három keret 
alapfrekvencia-értékei átlagának 1,1-szeresét. 

 
Minderre azért volt szükség, hogy a 250 ms-nál hosszabb, ezért igen nagy 
valószínűséggel beszédszünetet tartalmazó szakaszokon az alapfrekvenciát ne 
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interpoláljuk, mivel egyrészt a szünetet magát is szeretném a későbbiekben detektálni, 
másrészt ilyen hosszú szakaszon az interpolálás már túl durva közelítés lenne. Az 
alapfrekvencia-érték zöngétlen szakasz utáni emelkedését a zöngétlen szakasz előtti 
utolsó három érték átlagánál pedig azért nem engedem magasabbra, mert ekkor 
valószínűbb, hogy a kérdéses beszédszakaszon szintaktikailag jelentős határ volt, és 
emiatt indít magasabbról az alapfrekvencia. E fenti értékeket egyelőre tapasztalati úton 
állítottam be, de célszerű lehet ezeket a beszélőtől (beszédtempó, artikulációs sebesség, 
stb.) függően meghatározni. 
 
Az egységes kezelhetőség érdekében természetesen ezentúl az energiát is 10 ms 
keretidővel kezelem, és 25 ms méretű Hamming ablakkal számítom, ezt azonban minden 
esetben további átlagolás követi legalább 5 pontos átlagoló-szűrővel, hogy valóban a 
szupraszegmentális tartományt vegyük figyelembe. 
 
Ezután mind az alapfrekvencia, mind az energiaértékekhez első és másodrendű 
deriváltjaikat is kiszámítottam. A deriváltak közelítésére alkalmazott (5.3) regressziós 
képletben a figyelembe vett környezetet három lépcsőben fokozatosan növelve valójában 
3-3 első és másodrendű deriváltat képeztem (vö. [10]), rendre ±10, ±25 és ±50 keretnek 
megfelelően ablakolt (W a (5.3) képletben) minták alapján, így a véglegesen kapott 
jellemzővektor 6 helyett 14 dimenziós: az eredeti, feldolgozott alapfrekvencia- és 
energiaértéket, és ezek mindegyikéhez 3-3 első- és másodrendű deriváltat tartalmaz. 
 
Az eddigiekben részletezett akusztikai előfeldolgozási lépéseket a 6.2 ábrán is 
feltüntetem a könnyebb követhetőség érdekében. Az ábra teljes magyarázatáért lásd a 6.4 
szakaszt is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 ábra. A szupraszegmentális tartományú akusztikai előfeldolgozás menete és a FF-osztályok 
rejtett Markov-modelljeinek betanítása 
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6.4 A prozódiai szegmentáló betanító anyaga 
 
A prozódiai szegmentáló betanításához ugyanazt a beszédanyagot használtam fel, mint 
4.3-ban. A szöveganyagot kézzel, majd félautomatikusan felszegmentáltam27 a 6.1 
táblázatban szereplő, újradefiniált FF-osztályokra. A kézi szegmentálás a 6.3 pontban 
bemutatott, finomított akusztikai feldolgozással nyert alapfrekvencia- és energiaértékek 
megjelenítésével történt (vö. 6.2 ábra), a lehallgatás során kapott szubjektív ítéletet is 
figyelembe véve, Wavesurfer [48] programmal. 
 

6.5 Az automatikus prozódiai szegmentálás menete és 

nyelvtana 
 
Az elkészült prozódiai szegmentáló továbbra is rejtett Markov-modell alapú, a keretidő a 
már említett 10 ms, a Markov-modellek lineárisak, állapotaik száma továbbra is 11, mivel 
továbbra is ez adódott optimálisnak annak ellenére, hogy a keretidő jelentősen csökkent. 
Ne feledjük, hogy közben az adatbázis feldolgozása és az alapfrekvencia- és 
energiaértékek kinyerése, feldolgozása is változott. 
 

6.5.1 A prozódiai-nyelvi modell 

Az automatikus prozódiai szegmentálás mindenben az 5.2 pontban ismertettet felépítésű 
rendszerrel történik, a FF-osztályokra vonatkozó nyelvtant (IGm) azonban természetesen 
az új FF-osztályokra kell megadni, amely a következő alakot ölti (jelöléseket lásd a 6.1 a 
táblázatban): 

{ } sil>[mv][sil]fv[s]|fe[me]<[sil]=IGm , (6.4) 

ahol a ’< >’ szimbólumok egy vagy több, a ’{ }’ nulla, egy vagy több ismétlődést 
jelölnek. A ’|’ szimbólum kizáró vagy kapcsolatot, a ’[ ]’ opcionálisan elmaradó 
eseményeket jelölnek.  
 
A (6.4) összefüggés a kijelentő mondat intonációját veszi alapul, ekkor a FF-osztályok 
sorrendje a mondatindítás (me), majd hangsúlyos elemek (fe), illetve folytatást jelző 
elemek (fv) sorozata. Utóbbit egy hangsúlytalan ereszkedő szakasz is követheti (s). A 
mondatot a mondat vége (mv) osztály zárja. A mondatok ismétlődését is megengedve 
kapjuk a fenti IGm prozódiai nyelvtant. 
 

                                                 
27 A már felszegmentált anyagot korrigáltam az új osztálydefinícióknak megfelelően. 
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A prozódiai-nyelvi modellben a mellékhangsúlyos fs osztály nem szerepel, szerepét az 
erősen hangsúlyos fe osztály veszi át. Ennek oka, hogy az fs gyengén hangsúlyos osztály 
illesztése a mikroprozódiai ingadozások miatt kísérleti tapasztalataim alapján pontatlan, 
ezért helyette az erősebb hangsúlyt reprezentáló fe osztályt használom28. Ez egyébként 
hatékonyságcsökkentő, de pontosságnövelő beavatkozás. 
 
Jóllehet a prozódiai-nyelvi modell alapja a kijelentő mondat, ez egy az egyben 
alkalmazható felszólító vagy felkiáltó mondatra jellemző mondatszintű hanglejtés 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 kérdő mondatokra jellemző intonáció is „összerakható”. 
 

6.5.2 Pontosság és hatékonyság 

A prozódiai szegmentáló szóhatár-detektálásban mért hatékonyságát és pontosságát ismét 
ellenőriztem, ezúttal a 6.7.2 pontban ismertetésre kerülő ultrahangos leletadatbázison. Az 
új FF-osztályok és a feldolgozás finomításának hatása kismértékben érződik a pontosság 
javulásán, amely 77,4%-ról 79,2%-ra növekedett, a hatékonyság is javult, 57,1%-ról 
58,5%-ra. Ennél jelentősebb eredmény a szóhatárok időben pontosabb elhelyezése az új 
osztályokkal, a szóhatár-elhelyezések időbeli pontosságát a 
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H 1
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σ  (6.5) 

 
szórás típusú mértékkel definiálva az új osztályokkal és új akusztikai feldolgozással 
2,6-ról 3,2-re javult. (6.5)-ben H a helyesen (100 ms-on belül) detektált szóhatárok 
száma, T a keretidő, ti a detektálás időpontja, tref a szóhatár tényleges elhelyezkedése 
beszédhang szegmentálás alapján. Az 5.1 szakaszban bemutatott osztályokra az 5.4 
akusztikai feldolgozás alapján ugyanis T=25,6 ms, míg a 6.3 szakasz alapján az új 
osztályokra T=10 ms, így a szóhatár-detektálás (6.5)-szerinti átlagos időbeli pontossága 
kb. 67 ms-ról 32 ms-ra, tehát igen jelentősen növekedett. 
 

                                                 
28 A FF-osztályok HMM-jeinek tanításakor viszont továbbra is indokolt az erősen és gyengén hangsúlyos 
osztályok elkülönítése, különben a mikroprozódiai ingadozások miatt használhatatlan prozódiai 
szegmentálást kapunk, ezt tapasztalataim is igazolták. Mintaillesztésnél nem okoz gondot az fs osztály 
hiánya, mert a legjobban még mindig az fe osztály alakja hasonlít rá, így az osztályozó erre téveszt (vagy 
nem detektál), a későbbi felhasználás pedig csak a FF-osztályok határait igényli, pontos osztályazonosítást 
nem. 
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6.6 A hipotézisgráfok újrasúlyozása 
 
A hipotézisgráfok újrasúlyozása a prozódiai szegmentálás alapján történik. Az alapötlet 
az, hogy azokat a szavakat és szóláncokat (a hipotézisgráfból kinyerhető szósorozatokat, 
amelyek egy-egy lehetséges felismerési utat adnak meg), amelyek esetén a szavak határai 
időben egybecsengenek a prozódiai szegmentálás által jelzett határokkal, valamilyen 
módon részesítsük előnyben a felismeréskor, azaz a hozzájuk rendelt valószínűségi súlyt 
növeljük. Hasonlóképp, azokban az esetekben, amikor a prozódiai szegmentáló által 
megadott határok szavak belsejébe esnek, a hipotézishez eredetileg hozzárendelt súlyokat 
csökkentjük. 

 
Problémát okoz azonban, hogy a prozódiai szegmentáló sem működik hibamentesen, 
azaz bizonyos százalékkal téves ítéletet hoz a fonológiai frázisoknak megfelelő 
szintaktikai egységek határait illetően. Spontán beszédben még gyakoribbak azok a 
jelenségek, amelyek az automatikusan futó algoritmust megzavarhatják (gyakoribbak a 
szótévesztések, javítások, előfordulhat, hogy a prozódia eltorzul, ha a beszélő „mondat 
közben meggondolja magát” és máshogyan folytatja közlendőjét, a hevesebben kifejezett 
érzelmek is befolyásolhatják a prozódiát, stb.), ezért valamilyen mértékben a prozódiai 
információt, azaz a prozódiai szegmentáló kimentét is fenntartással kell kezelnünk. 

 
Ügyelnünk kell továbbá arra is, hogy a prozódiai információ szupraszegmentális 
jellegéből adódóan az időpontokat tekintve kevésbé pontos lokalizációt tesz lehetővé, 
mint azt az egyes beszédhangok – így akár az egyes szavak – határainál a 
beszédfelismerőkben „megszokhattunk”. Gondoljunk például arra, hogy ha egy adott 
fonológiai frázis utolsó beszédhangjaként zöngétlen hangot (különösen, ha zöngétlen 
réshangot) találunk29, számunkra az utolsó „biztos” támpontot a legutóbbi magánhangzó 
jelenti. Ez máris egy beszédhanghossznyi bizonytalanságot jelent, amit a prozódiai 
szegmentáló a beszédhangsor ismeretének hiányában nem tud feloldani. Éppen ezért a 
prozódiai szegmentáló által megjelölt határokat intervallummá transzformálom, azaz 
megengedek bizonyos ∆T csúszást a prozódiai szegmentáló által megállapított határhoz 
(tB) képest. Az intervallumon belül a ténylegesen előrejelzett határtól való távolság 
függvényében értelmezek egy a szóhatár adott időpontban30 történő elhelyezkedésének 
valószínűségével arányos pontszámot (LB) az alábbiak szerint: 
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29 A zöngétlen réshangok jellemzően igen hosszúak, ezért épp ezek okozzák a legnagyobb gondot. 
30 Az időpont természetesen diszkrét időtengelyen értelmezendő, hiszen a 10 ms keretidőnek megfelelő 
időpontok adják a diszkrét időpontok értékkészletét. 
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ahol A választható konstans. A kísérleteimben A értéke 1, ∆T értéke 10 keret, azaz 100 ms 
volt, összhangban a korábbi szóhatár-detektálásra végzett kiértékelésnél megadott 
maximális eltérés értékével. A koszinusz függvényt az egyszerűség kedvéért választottam 
(vö. [10]), de lényeges, hogy minél távolabb van a határ az előre jelzettől, annál kisebb 
pontszámot rendelünk hozzá. 
 
Mindezek után rátérhetünk a hipotézisgráfok tényleges újrasúlyozásának algoritmusára, 
amelyet az alábbiakban mutatok be. Tudjuk, hogy a hipotézisgráf éleihez szavak vagy 
szóláncok, csomópontjaihoz pedig a megfelelő kezdő- és végidőpontok vannak rendelve. 
Az újrasúlyozáshoz minden, a gráfban található szót vagy szóláncot kigyűjtünk, majd 
kezdő- és végpontjaira pontszámot számítunk, amely annál nagyobb (lásd (6.6) 
összefüggés), minél közelebb van a prozódiai szegmentáló által jelzett határhoz a szó 
eleje, illetve vége: 
 

)()( endBbstartBarenum tLwtLwSc += , (6.7) 
 
ahol tstart a szó gráf szerinti kezdő, tend a szó gráf szerinti végpontjának felel meg (az 
időben), wa és wb pedig súlyok. 
 
Ezt követően a szó valamennyi i keretére – az első és utolsó k darab keret kivételével – 
összegezzük LB(ti) értékeket, ahol ti az aktuális keretidő: 
 

∑
−−

+=

=
1

1

)(
kN

ki

iBpunish tLSc , (6.8) 

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

)( punishrenumPorigOrescored ScScwScwSc −+= , (6.9) 
 
ahol Scorig a gráf éléhez eredetileg tartozó, most felülbírált pontszám (élsúly), wO és wP 
pedig súlytényezők. 
 

6.7 Tesztelés 
 

A prozódiai szegmentáló beépítésével célom a beszédfelismerés hatékonyságának 
növelése. A 6.1 szakaszban a 6.1 ábrán ismertettem a beépítés módját, az előzőekben (6.6 
szakasz) pedig áttekintettem azokat az algoritmikus változtatásokat, amelyeket a 
beszédfelismerés folyamatában szükséges eszközölni. 
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6.7.1 A kísérleti rendszer bemutatása 

A kísérlethez magyar nyelvű, folyamatos beszédfelismerőt választottam, amely az 
orvostudománybeli radiológiai leletezés területét, azon belül is a hasi és kismedencei 
ultrahangos vizsgálatok leletezésénél használt szótárkészletet öleli fel. A szótár 
elemszáma viszonylag csekély, mintegy 4000 szó. A területre bi-gram nyelvi modell is 
készült, azonban jelen kísérletben a bi-gram nyelvi modellt binarizáltam, azaz csak azt 
tüntettem fel benne, milyen szavak után milyen szavak előfordulása megengedett a 
szövegben. Ezzel célom annak kipróbálása, képes-e a prozódiai információ minimális 
nyelvtani információ mellett a felismerés hatékonyságát javítani. Ezzel a nagyszótáras 
alkalmazások felé tekintek, ugyanis nagy szótárméret esetén a nyelvi modell 
elkészítéshez rendkívül nagy szövegadatbázis kell, a nyelvi modell használata pedig 
rendkívül műveletigényes. Különösen igaz ez az agglutináló nyelvekre – így a magyarra 
is – amelyek esetén viszonylag kis tématerület esetén is relatíve nagy az előforduló 
szóalakok száma a toldalékoló jelleg miatt. 

 
A felismerő HTK környezetben implementált, felépítését tekintve a „klasszikus” 39 
MFCC együtthatót alkalmazó, a kibocsátási valószínűségeket 32 Gauss függvény 
szuperponálásával leíró, 10 ms keretidejű rendszer. A felismerő betanításához az MRBA 
adatbázis [56] mintegy 8 órányi, részben beszédhang-szinten felszegmentált anyagát 
használtam fel, összesen 37 beszédhang-modell készült. 
 
Ebbe a felismerőbe építettem bele a prozódiai szegmentálót, és vizsgáltam a felismerési 
eredmény változását. A (6.7) és az (6.9) képletekben megadott súlyok értékeit tapasztalati 
úton az alábbiakra állítottam be: wa=0,5, wb=0,5, wO=1, wP=2,5. 

 

6.7.2 Teszteredmények 

A kísérleti rendszerrel hasi és kismedencei ultrahangos leletek felismerését vizsgáltam 
összesen 20 darab leletre. (Egy lelet nagyságrendileg kb. 10-20 mondatot tartalmaz.) A 
felismerést azonos körülmények között azonos (rögzített majd visszajátszott) leletekre 
először az alaprendszerrel, majd a prozódiai szegmentálóval kibővített rendszerrel 
végeztem el. Az eredményeket a 6.2 táblázatban mutatom be. A táblázatban megjelenített 
mérőszámok a helyesen felismert szavak aránya, illetve ezen arány relatív javulása, 
mindkettő százalékosan értendő. Az alaprendszer alatt természetesen a prozódiai 
szegmentálóval nem kiegészített, minden egyéb tulajdonságában azonos felismerőt értem. 

 
A 6.2 táblázatból látható, hogy a prozódiai szegmentálóval kibővített rendszer 
teljesítménye összességében 3,8%-kal javult. A javulás mértéke leletenként változó, 
egyes esetekben 10% fölötti eredményt is kaptam (lásd pl. 03 és 20 azonosítójú leletek), 
ugyanakkor előfordul, hogy a felismerés nem javul (pl. 08 azonosító), vagy éppenséggel 
romlik (pl. 05 és 16 azonosító) a prozódiai információ figyelembe vételekor. Az egyes 
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leletbemondásokat megvizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy a prozódiai 
szempontból jobban – ezzel együtt a „megszokott hétköznapi”, általánosan elvárható 
kiejtésnél nem gondosabban – bemondott leletek felismerése a prozódiai információ 
figyelembe vételekor jelentősebb mértékben javul. Azokban az esetekben, amikor a 
felismerés a kibővített rendszerrel nem javult, hanem romlott, a hibát jellemzően a 
prozódiai szegmentáló tévesztése okozta, ami a hipotézisgráfok újrasúlyozásakor 
eltorzította a felismerést. A hiba forrása esetenként a prozódiailag gondatlan beszéd, 
esetenként az alapfrekvencia-detektor tévesztése volt. Ez utóbbi történt például egy kissé 
rekedt hangú beszélőtől származó lelet esetében.  

 
6.2 táblázat: A helyesen felismert szavak arányának alakulása az alaprendszer 

és a kibővített rendszer esetén, illetve a felismerési arány javulása. 

Helyesen felismert szavak [%] Lelet- 
azonosító 

Alaprendszer Kibővített rsz. 

A felismerési arány 
javulása (relatív) [%] 

01 69,0 70,7 2,4 
02 77,6 81,6 5,3 
03 71,2 78,9 10,8 
04 76,7 79,1 3,0 
05 84,5 81,0 -4,1 
06 64,3 67,9 5,6 
07 78,8 80,8 2,4 
08 84,6 84,6 0,0 
09 81,8 86,4 5,5 
10 70,8 72,22 1,9 
11 77,1 79,1 2,7 
12 77,8 80,6 3,6 
13 76,9 78,2 2,0 
14 83,8 90,5 8,1 
15 69,8 74,4 6,7 
16 68,3 66,7 -2,4 
17 77,1 79,2 2,7 
18 77,8 77,8 0,0 
19 73,8 78,5 6,4 
20 74,0 83,3 12,7 

Összes  76,0 78,9 3,8 

 
 
A relatív 3,8% javulás 4 ezer szavas, igen behatárolt szó- és mondatkészletű 
beszédfelismerő alkalmazásban véleményünk szerint nagyon jó eredmény, ez ugyanis a 
szótár méretének növelésével, illetve a felismerendő szöveganyag kötetlenebbé 
választásával még nagyobb teljesítménynövekedést eredményezhet. 
 
Fontos megjegyeznem azt is, hogy a tévesen detektált szóhatárokkal szemben a prozódiai 
szegmentáló által meg nem jelölt szintaktikai vagy szóhatárok a beszédfelismerést a 
hipotézisgráfok újrasúlyozási algoritmusából kifolyólag nem rontják, jóllehet 
érdekünkben áll minél több szóhatárt megtalálni, ezáltal több lehetőséget adva a 
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prozódiai információt nem használó felismerés hatékonyságának növelésére. Tudjuk, 
hogy a prozódiai szegmentálótól nem várhatjuk el, hogy valamennyi szóhatárt 
megtalálja31 (vö. hatékonyság, illetve 5.2 és 6.3 ábrák), ugyanakkor bebizonyosodott, 
hogy a megtalált szóhatárok alapján a felismerés hatékonysága javítható. 
 
A 6.3 ábra egy a beszédfelismerő által felismert mondatot jelenít meg, a prozódiai 
szegmentáló kimenetével párhuzamosan ábrázolva. 
 

 

6.3 ábra. A beszédfelismerés és a prozódiai szegmentálás kimenete az „I-es régi [klinika], hasi és 

kismedencei UH vizsgálat” mondatra orvosdiagnosztikai ASR alkalmazásban. A sávokban rendre 
az időfüggvény, a spektrogram, az interpolált alapfrekvencia, az átlagolt energia, majd a 

prozódiai szegmentálás (prozódiai szegmentáló) kimenete, végül a felismert szöveg látható 
bejelölt szóhatárokkal 

 

                                                 
31 Erre még gyakorlott szakember sem vállalkozhat pusztán az alapfrekvencia és az energiaértékek 
ismeretében. 
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7. A modalitás felismerése 
 

A modalitás felismerése elsősorban szemantikai szintű feladat, és legalább egy, de 
gyakrabban több mondatból álló beszédszegmensre végezhető el. Mivel a modalitás 
mondat szinten értelmezett, ezért a modalitás felismerésének szintaktikai vonatkozásai is 
vannak, ez pedig a robusztus mondathatár-, sőt tagmondathatár-detektálás. A 
tagmondatokat alapvetően úgy értelmezem, mint az írásban vesszővel jelölendő 
mondatbeli határokat, míg a mondatok az írásban mondatzáró írásjellel lezárandó nyelvi 
egységek. A modalitás felismerését természetesen szupraszegmentális jellemzőkre 
alapozva fogom elvégezni, a mondatszintű intonációban döntő alapfrekvencia alapján, de 
az energia menetét is fel fogom használni. A modalitásfelismerés beszédfelismerésbeli 
gyakorlati hasznát a 3.4, illetve a 3.4.1 szakaszokban ismertettem, ezért erre most nem 
térek ki. A fejezetben tárgyalandó és bizonyítandó tézisem: 
 
Tézis IV. A. [B3, C6] A fonológiai frázisok osztályozására magyar nyelvre kidolgozott 

folytonos HMM alapú algoritmus a megfelelő módosításokkal alkalmas a 

tagmondathatárok detektálására, és a mondat modalitásának meghatározására. 

 

Ehhez kapcsolódóan megmutatom, hogy az alapfrekvencia- és energiajel feldolgozását a 
modalitásfelismeréshez nagyobb időablakokkal kell végezni, mint a hangsúlydetektálás, 
illetve FF-osztályozás esetén, valamint hogy az így kidolgozott magyar nyelvű rendszer 
közvetlenül alkalmazható a német nyelvre is (lásd IV. B tézis). Mivel a modalitás az 
egyes nyelvekre univerzálisabb tulajdonság a hangsúlyozásnál, ezért a módszert más 
nyelvekre jóval általánosabban lehet alkalmazni, mint a hangsúlydetektálást, amely 
esetén a kötött hangsúlyú nyelvekre szorítkoztunk. 
 

7.1 A modalitásfelismerő rendszer felépítése 
 

A 7.1 ábrán a modalitásfelismerő rendszer blokkvázlata látható. Az ábra blokkok szerinti 
felépítése teljesen megfelel az 5.1 ábrán bemutatottnak, az egyes modulok szerepe is 
azonos, de a feldolgozási tartomány most nagyobb. A szupraszegmentális akusztikai 
előfeldolgozás során nagyobb időablakokkal átlagolunk, ezzel az alapfrekvencia- és 
energiamenetből lehetőség szerint még a hangsúlyok okozta ingadozásokat is kiszűrjük. 
A fonológiai frázisosztályok helyett most tagmondatokra készült, a mondatintonációt 
leíró prozódiai-akusztikai modelleket használok32, a nyelvtan pedig szöveg szintű, azaz 
tagmondatok, mondatok kapcsolódási lehetőségeit írja le, szemben az 5.1 ábra 

                                                 
32 Mivel a modalitás egyértelműen a mondat egységre tekintett beszéddallam (intonáció) alapján 
különíthető el. 
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mondatszintű nyelvtanával. A kimenet is nagyobb tartományú felosztást ad, a fonológiai 
frázishatárok helyett tagmondat- és mondathatárokra szegmentáljuk a beszédet. Fontos 
különbség a FF-osztályozó és a modalitásfelismerő rendszer között, hogy előbbi esetben 
a prozódiai szegmentáláskor az illesztett FF-osztály gyakorlatilag közömbös volt33, a 
lényeges információt csak az egyes osztályok határai adták, míg most az illesztett 
tagmondatosztály adja meg a mondat modalitását, így ezt is felhasználom, hiszen ennek 
alapján lesz lehetséges az írásjelek kitétele a felismert szövegben, ha a 
modalitásfelismerőt beszédfelismerőbe építjük be. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
7.1 ábra: Statisztikai alapú modalitásfelismerő rendszer blokkvázlata 

 
 

7.2 Szupraszegmentális akusztikai előfeldolgozás 
 

A modalitásfelismeréshez is az alapfrekvencia és az energiamenet értékeit használtam fel, 
az alapfrekvencia esetében a 6.3 pontban vázolt oktávugrás elleni szűrést is alkalmaztam. 
A feldolgozás eddig tehát azonos a FF-osztályozásra bemutatott eljárással. Ezután 
azonban mind az alapfrekvencia-, mind az energiajelet tovább szűröm 5-50 pont közötti 
átlagoló-szűrővel. Hogy pontosan hány pontos átlagoló szűrő lesz az optimális, azt majd 
a teszteléskor fogom meghatározni az 5 és 50 pont közötti, 50-500 ms-nak megfelelő 
intervallumban. Az alkalmazott ablak Hamming ablak. 
  
Az eddigiekhez továbbra is hasonlóan mind az alapfrekvencia, mind az energiaértékekhez 
első és másodrendű deriváltakat számítok az (5.3) összefüggés szerint, ahol a figyelembe 
vett környezetet három lépcsőben fokozatosan növelve 3-3 első és másodrendű deriváltat 
képzek, ezúttal is rendre ±10, ±25 és ±50 keretnek megfelelően ablakolt minták alapján, 
így a véglegesen kapott jellemzővektor összesen megint 14 dimenziós. Az elkészült 
modalitásfelismerő folytonos rejtett Markov-modell alapú, a keretidő a már említett 

                                                 
33 Természetesen itt is érdemes lehet a kimenetet használni szintaktikai-szemantikai mondatelemzés 
megvalósítására, ezt a kérdést azonban dolgozatomban terjedelmi okokból nem tárgyalom. 
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10 ms, a Markov-modellek lineárisak, állapotaik száma ismét optimalizálandó, amelyet a 
tesztelés ismertetése során bemutatok. 

 

7.3 A betanító anyag és előkészítése 
 

A betanító anyagot ezúttal a BABEL [57] és az időközben elkészült MRBA [56] 
adatbázisokból válogattuk. A tagmondatszintű szegmentálást a betanító anyagon a 7.1 
táblázatban bemutatott kategóriákra végeztük el. Mint az a 7.1 táblázatból kiderül, 
igyekeztünk biztosítani, hogy mindenféle modalitású mondat és tagmondat szerepeljen 
elegendő számban a betanító anyagban, ami nem volt könnyű feladat, tekintve, hogy sem 
a BABEL, sem az MRBA adatbázist nem ilyen szempontok szerint tervezték. 
 
Minden tagmondatot külön címkéztünk, és célszerűnek tartottuk, ha a nem mondatzáró 
tagmondatokat is elkülönítjük aszerint, hogy milyen modalitású mondat részei, ezért a 
továbbiakban a tagmondatok modalitásának „fogalmát”34 is használom, ez alatt mindig az 
értendő, hogy az adott tagmondat milyen modalitású mondat része. 
 

7.1 táblázat: A szegmentálás és címkézés statisztikája 

Modalitás Jelölés Összes előfordulás (db) 

Kijelentő mondat, záró tagmondata S 445 
Kijelentő tagmondat 
(nem záró tagmondat) 

T 287 

Kiegészítendő kérdés K 40 

Kiegészítendő kérdés tagmondata KT 13 

Eldöntendő kérdés E 35 

Felszólító és felkiáltó mondatok X 52 
Felszólító és felkiáltó mondatok 
tagmondata 

XT 24 

Óhajtó mondat O 2 

Felsorolás F 41 

Semleges N 125 

Összesen (szünet nélkül) 
10 osztály 
(+ szünet) 

1064 

 

 

Összesen 10+1 alapvető mondat, ill. tagmondatfajtát (típust, modalitást) különböztettünk 
meg (vö. [12], [38]). A kiválasztott hangfájlokat szubjektív lehallgatás és az 
alapfrekvencia, illetve energiaszint megjelenítése alapján tagmondatok szerint 

                                                 
34 A nyelvészet természetesen ilyen fogalmat nem ismer. 
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szegmentáltuk és címkéztük a tagmondatok/mondatok modalitása szerint a Praat 
programmal [52], ekkor a hanganyagba bejelöltük a mondatok, tagmondatok határait, 
valamint a tagmondatok típusainak (modalitásainak) megfelelő, 7.1 táblázatban 
ismertetett szimbólumokat. Szegmentálásra, címkézésre a 7.2 ábrán láthatunk példát.  
 
A tagmondatok kapcsán még egy fontos tényezőre hívnám fel a figyelmet: míg a beszélt 
nyelvben a mondatok végét a prozódia alapján kevés kivételtől eltekintve ugyanott 
érzékelteti a beszélő, ahol írásban a mondatvégi írásjelet is kitennénk, a tagmondatok 
határát jelző vesszőkkel nem feltétlenül ez a helyzet. Előfordul ugyanis, hogy a beszélő 
másképp tagolja a mondatot, mint azt írásban a vesszőkkel tennénk [37], és ekkor a 
prozódiai tagolódás nem felel meg a vesszők helyének. Mivel a felhasznált BABEL és 
MRBA adatbázisokban prozódiai feldolgozás nem áll rendelkezésünkre, ezért ezt a 
tagmondatokra történő szegmentálás és modalitásfelismerés során nem vettem 
figyelembe, tagmondatok határait mindig a vessző helyénél vettem fel. 
 
A 7.1 táblázatban bemutatott osztályozás nagyrészt magától értetődő, ezért az 
alábbiakban csak a nem triviális kategóriákat definiálom: 

• Eltérő intonációs mintája miatt az eldöntendő (igen/nem válasz) és kiegészítendő 
(explicit válasz) kérdéseket a szakirodalmi nyelvészeti osztályozásnak 
megfelelően [38] külön tárgyaljuk. 

• A felkiáltó és a felszólító mondatok intonációja közötti szerény különbség miatt 
ezeket egymástól nem különböztettük meg. Ez egyébként a megfelelő írásjel 
(felkiáltójel) kitételében nem okoz majd problémát. 

• Óhajtó mondatból összesen 2 mintát találtunk a két adatbázisban. Intonációja 
amúgy sem jellegzetes, ez a modalitás sokkal inkább tekintendő érzelmi 
kategóriának. A kevés minta miatt nem tanítható ez a kategória (osztály), ezért a 
semleges kategóriára képeztük le. 

• A felsorolás különválasztásának oka, hogy írásban vesszővel jelölt, kiejtésben 
azonban rendszerint nem hordozza a nem záró tagmondatokra jellemző intonációs 
jegyeket (tapasztalataim szerint gyakran elmarad pl. a felsorolt szó végén a 
nyújtás és alapfrekvencia-emelkedés). 

• Semleges modalitás nem létezik, ebbe a kategóriába az egyébként nem 
osztályozható, túl monoton, vagy intonációjában durván helytelen kiejtésű 
tagmondatokat, mondatokat soroltuk. A semleges kategóriát a felismerésnél nem 
feltétlenül fogjuk használni, elsődleges szerepe, hogy betanításnál elnyelje a nem 
megfelelő minőségű mintákat, ugyanis a betanításkor beágyazott újrabecslést 
(embedded reestimation) is alkalmazunk, így szükséges, hogy a teljes 
beszédjelhez tudjunk tagmondatszintű átiratot illeszteni. 

• A szüneteket ezúttal is jelöljük. A szünetrész bejelölésére a tagmondatok között a 
kb. 400 ms-nál, míg a mondathatároknál a kb. 500 ms-nál hosszabb szüneteknél 
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került sor. Ezen értékeknél rövidebb szüneteknél általában csak a tagmondatok 
közötti határt jelöltük a szünetrész közepén. 

 

 
7.2 ábra: Szegmentálás és címkézés a Praat programban. 

A kijelölt rész éppen egy címkézendő szünet. 
 
 

Az így elkülönített tagmondat-típusok halmazát ezután iteratívan optimalizáltuk. Először 
mind a 9+1 osztályra tanítottunk egy-egy rejtett Markov-modellt35, majd a hamarosan 
bemutatandó tesztelrendezésben elemeztük az eredményeket, ennek megfelelően az 
alábbi összevonásokat találtuk célszerűnek:  

• Felsorolásból (’F’), illetve a felkiáltó és felszólító mondatok tagmondataiból 
(’XT’) is viszonylag kevés mintánk volt, továbbá intenzitás-, alapfrekvencia- és 
időszerkezetükben (általában nagyon rövid tagmondatok) ezek az osztályok 
nagyon hasonlóak. Ezeket gyakran felsorolásnak (’F’), vagy tagmondatnak (’T’) 
detektálta a modalitásfelismerő. Továbbá mindegyikhez a vessző írásjel tartozik, 
ezért mindkét csoport összevonható a kijelentő mondat tagmondatával. 

• A kiegészítendő kérdést tartalmazó mondatok tagmondatainak (’KT’) szerkezete 
nagy hasonlóságot mutat az egyetlen tagmondatból álló kiegészítendő kérdésével 
(’K’). A mondatok értelmezése szempontjából továbbá nem jelent különbséget, ha 
a két tagmondatból álló mondatot két önálló kérdésből álló egyszerű mondatra 
bontjuk fel, pl. a „Hová menne, mit csinálna akkor?” mondatot két kérdésként: 
„Hová menne? Mit csinálna akkor?” ismeri fel a modell. A ’KT’ helyett tehát a 
’K’ szimbólum is használható. 

 
Kiderült tehát, hogy rejtett Markov-modelles modalitásfelismerésnél a tagmondatok 
modalitás szerinti elkülönítése szükségtelen. 
 

                                                 
35 A 10+1 osztályból az óhajtó mondatok kiesése miatt lett 9+1. 
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Az osztályokra optimalizált rendszerben végül a csoportosítással (összevonással) 6 
tagmondatmodellt (T, S, K, E, X, N), és egy szünetmodellt (U) tanítottunk be, és 
használtunk a modalitásfelismeréshez. 

 

7.4 Az automatikus modalitásfelismerés menete és 

nyelvtana 
 
Az automatikus modalitásfelismerés mindenben az 5.6, illetve a 6.5 szakaszokban 
bemutatottak szerint történik, a nyelvtan (Gtm) ezúttal a tagmondatok kapcsolódását adja 
meg36: 

 

Gtm = [U] <  [T] ( S | E | X | K | N ) [U] > [U] (7.1) 
 
A (7.1) összefüggéssel megadott nyelvtan alapján bármilyen modalitású mondatot 
bármilyen modalitású követhet, a szünetek elmaradhatnak, a tagmondatok opcionálisak. 
 
A kiértékelést ezúttal is a fonológiai frázisokra történő osztályozásnál használt (5.5) és 
(5.6) összefüggésekhez hasonlóan végezzük, kiértékelésre pedig a HTK beépített 
eszközét használjuk. Ennek oka, hogy modalitásfelismerésnél az osztályozás pontossága 
az érdekes elsősorban, nem pedig az osztályok közötti határok elhelyezkedése. A 
mérőszámaink tehát a modalitás szerint helyesen felismert tagmondatok aránya: 

 %100⋅=
N

H
Corr ,                                                       (7.2) 

Valamint a beszédfelismerésben használt pontosság, ezúttal tagmondatokra: 

 %100⋅
−

=
N

IH
Acc ,                                                  (7.3) 

ahol H a modalitás szerint helyesen felismert tagmondatok, I a tagmondat-beszúrások és 
N az összes tagmondat száma a referencia átiratban. Hasonlóan az 5. fejezetben 
látottakhoz, a (7.2) és (7.3) képletekkel tagmondatosztályra lebontott mérőszámokat is 
számíthatunk. 
 
A kiértékelés referenciája a feldolgozott beszédadatbázisokból kerül ki, amelyeket két 
részre bontottunk: az egyik résszel a betanítást, míg a másikkal a tesztelést végeztük. A 
mondatok nagyrészt véletlenszerűen lettek kiválasztva, de arra odafigyeltünk, hogy 

                                                 
36 Az alkalmazott jelölések leírását lásd pl. a (6.4) nyelvtannál. 
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minden felismerendő típus kellő számban szerepeljen mind a betanított, mind a 
tesztelésre szánt anyagban. 
 

7.5 Modalitásfelismerésbeli eredmények 
 
A 7.1 ábrán bemutatott, HTK környezetben implementált modalitásfelismerőt a tesztelési 
célra félretett adatbázisrészleteken (összesen 415 tagmondat) teszteltük. Ezt a teszt-
halmazt használtuk a 7.3 szakaszban bemutatott iteratív betanítás-tesztelés ciklusokra is. 
 
A végleges rendszerre – tehát a 6+1 tagmondat-, illetve szünetmodellt használó 
rendszerre – az eredményeket a 7.2 táblázatban közlöm tévesztési mátrix formájában37. A 
táblázatban tagmondattípusra lebontva adom meg a helyes felismerési arányt. A 
modalitásfelismerést ugyanis az átlagos értékeknél jobban jellemzi a tagmondattípusokra 
lebontott felismerési ráta, mivel a szünetek detektálása általában jó, a szünetek száma 
ráadásul relatíve magas, így ez az átlagos eredményeket felfelé húzza. A 7.2 táblázat 
utolsó oszlopában a tagmondatosztályra normált felismerési arány látható százalékosan. 
Az eredmények szerint mind az eldöntendő, mind a kiegészítendő kérdések felismerése 
problémásnak adódott, ennek oka valószínűleg a kevés tanító- és tesztminta. Hasonló 
mondható el a közösen kezelt felkiáltó és felszólító mondatokról. Igazán jó eredményeket 
a tagmondatok (modalitásfüggetlenül egységesen kezelt, nem záró tagmondatok) 
felismerésére (72,2%), és a kijelentő mondatok felismerésére (70,3%) kaptunk. 
Megnyugtató a robusztus szünetdetektálás (88,2%). A semleges intonációjú tagmondatok 
felismerési aránya közömbös, előnyös, hogy a többi tagmondattípus semleges 
tagmondattípusra történő téves osztályozása igen ritka. 

 
7.2 táblázat: A tagmondattípusok osztályozásának tévesztési mátrixa és a tagmondatokra 

lebontott helyes felismerési arány 
(A modellek állapotszáma 11, az átlagolási időintervallum 40 keret. 

Átlagosan: Corr=70,6 %, Acc=50,6 %) 
Tagmondat-osztályozás kimenete [előf. száma] Referencia 

osztályok S T K E X N U Törlés 
Osztályra 

normált Corr [%] 

S 83 11 7 4 2 3 1 7 70,3 

T 4 70 0 1 2 0 7 13 72,2 

K 3 3 4 0 0 0 2 3 26,7 

E 1 1 0 2 1 0 1 0 33,3 

X 0 2 1 0 5 0 2 4 35,7 

N 3 4 0 0 2 4 2 14 13,8 

U 0 5 0 0 0 0 120 11 88,2 

Beszúrás 6 32 3 2 4 4 27 - - 

                                                 
37 A kísérletben az alapfrekvencia és az energia deriváltjait nem ±10, ±25 és ±50, hanem ±10, ±20 és ±40 
keret adatai alapján számítottuk. 
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Az eredmények értékelése kapcsán hozzá kell tennünk, hogy mind a BABEL, mind az 
MRBA beszédadatbázis felolvasott szöveget tartalmaz. Emiatt a beszélők sokszor nem a 
modalitásnak megfelelő hanglejtést használták, általánosan jellemző, hogy mind a kérdő-, 
mind a felszólító mondatok modalitása a kijelentő mondatéhoz „konvergál”. 
 
Mint azt a 7.2 szakaszban említettem, az alapfrekvencia- és energiajel átlagoló szűrőjének 
időablakát (pontosabban azt, hogy hány keretet vegyünk figyelembe) változó 
paraméterként kezeljük, ugyanígy járunk el a HMM állapotok számával is, mely 
természetesen minden modellre egységesen értendő. A 7.3 táblázatból látható, hogy az 
állapotok száma ismét 11-re ad optimális eredményt, akárcsak a fonológiai frázisok 
osztályozását szóhatár-detektálásra felhasználó modellek esetén. Igazán kritikusnak csak 
az tűnik, hogy a Markov-láncok elegendően hosszúak legyenek ahhoz, hogy az intonáció 
tagmondat léptékű változásainak jellegzetességeit jól modellezzék, hiszen a 11 
állapotszámot elérve az eredmények jelentősen nem változnak, csak 19 állapotszám 
esetén érzékelhető a modalitásfelismerés átlagos helyességének (Corr) kisebb 
csökkenése. Várakozásainkkal ellentétben az időablak nem változtatja tendenciózusan az 
eredményeket 100 és 400 ms között, így a szupraszegmetális jellemzők átlagolása is 
viszonylag tág intervallumban választható. A 7.3 táblázat eredményei logPins=-80 
tagmondat-beszúrás logaritmikus valószínűségre38 vonatkoznak. A globális optimalizálás 
miatt itt az átlagos Corr értéket tüntettem fel. 
 

7.3 táblázat: A helyesen felismert tagmondatok aránya a 6+1 különböző tagmondatosztályra 
(Corr), százalékosan megadva. 

Átlagoló szűrő ablakmérete keretszámban (x10 ms)  

5 10 20 26 30 36 40 50 

5 49,8 59,2 61,4 60,9 60,2 59,5 59,5 60,0 
11 66,2 68,7 69,0 70,1 69,7 68,4 70,6 66,3 
15 60,0 68,2 67,7 67,5 68,7 68,2 65,8 67,7 

HMM  
állapotok  
száma 

19 - - 67,9 65,3 66,3 64,6 64,6 61,2 

 
 
Az eredmények értékelése kapcsán elmondhatjuk, hogy a fentiekben bemutatott 
szemantikai szintű modalitásfelismerő nem túl nagy, és mondattípus eloszlásban is 
egyenetlen adatbázissal lett betanítva és tesztelve. A kijelentő mondat, illetve a nem záró 
tagmondatok mintegy 70%-os, illetve 72%-os eredménnyel detektálhatóak, a két típusba 
sorolt kérdő mondatok és az összevont felkiáltó és felszólító mondatok helyes felismerése 
azonban alacsony rátájú. Ennek oka valószínűleg az, hogy ezekből a mondattípusokból a 
betanító, illetve tesztanyagban keveset találunk, pedig mind a BABEL, mind az MRBA 
                                                 
38 Ez a HTK Viterbi algoritmust futtató HVite parancsának egy paramétere, ezzel befolyásolható, hogy a 
modalitásfelismerő a több tagmondatosztályból, vagy épp ellenkezőleg, a kevesebb osztályon átvezető 
szekvenciákat részesítse előnyben. 
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adatbázis valamennyi ilyen típusú mondatát felhasználtuk. Ráadásul mint jeleztem, a 
felolvasott jelleg miatt az intonáció nem minden esetben volt megfelelő. A következő, 7.6 
szakaszban a modalitásfelismerőt időközben elkészült nagyobb adatbázison tanítjuk be, 
illetve teszteljük. 
 

7.6 A magyar nyelvű modalitásfelismerő és 

tagmondathatár-detektáló rendszer tökéletesítése 
 
A Beszédakusztikai Kutatólaboratóriumban olyan beszédadatbázis készítésére nyílt 
lehetőség, amely gyakorlatilag spontán, de prozódiai megformáltság jegyében 
mindenképpen gazdagabb magyar nyelvű beszédet tartalmaz, gyermekek ejtésében39. Ez 
lehetővé tette, hogy a modalitásfelismerő rendszert magyar nyelvre egy nagyságrenddel 
nagyobb adatbázison tanítsuk be és teszteljük le. Az adatbázis feldolgozását, majd a 
tesztelést a Beszédakusztikai Kutatólaboratórium doktorandusz hallgatója, Sztahó Dávid 
végezte az általam kidolgozott, 7.1-4 pontokban részletesen bemutatott eljárás alapján.  
 
A lényegesen nagyobb betanító adatbázis modalitás szerinti szegmentálását és címkézését 
félig automatizáltuk, mégpedig az addig elkészült, 7.5 pontban bemutatott teljesítményű 
modalitásfelismerőből kiindulva. Az anyagon tehát előzetes modalitásfelismerést 
futtattunk, majd a kimenetet a Praat program által megkívánt formátumra hozva kézi 
korrekció történt. 
 
A magyar nyelvre a 7.1-2 és 7.4 szakaszokban bemutatott rendszeren nem változtattunk, 
a betanító- és teszthalmazt azonban értelemszerűen lecseréltük, az erre vonatkozó 
számadatokat a 7.4 táblázatban közlöm. A 7.4 táblázat adatai természetesen már az 
optimalizált 6+1 osztályra vonatkoznak, két változás azért történt: 

• A semleges kategóriát elhagytuk, és megköveteltük, hogy minden mondatot 
(illetve tagmondatot) határozott kategóriába soroljunk. 

• Lehetőség van az óhajtó modalitás felismerésére is, mert elegendő minta van 
mind a betanításhoz, mind a teszteléshez. 

• Minden szünetet címkéztünk, tekintet nélkül annak hosszára. Ezzel a 
tagmondathatárok detektálását szeretnénk precízebbé tenni. 

 
Összesen mintegy 18 ezer tagmondatot címkéztünk fel. A tesztanyag a szüneteket nem 
számítva 2107 tagmondatból állt. (Szünetekkel együtt a szegmentálással bejelölt 
osztályok száma a tesztanyagban a 3880.) 
 

                                                 
39 Ez az adatbázis egyelőre nem nyilvános, illetve még bővítés, feldolgozás alatt áll, így írásos hivatkozást 
egyelőre nem tudok megadni hozzá. 
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A (7.1)-ben megadott nyelvtan annyiban módosul, hogy abban ’N’ helyett ’O’ szerepel. 
 

7.4 táblázat: A szegmentálás és címkézés statisztikája a gyermek adatbázisban, 
a szüneteket nem számítva 

Modalitás Jellemző hanglejtés Jelölés 
Összes előfordulás 

(darab) 

Kijelentő mondat záró 
tagmondata 

Ereszkedő S 6393 

Nem záró tagmondat 
(Ereszkedő, majd) lebegő / 
emelkedő 

T 1289 

Kiegészítendő kérdés 
Eső-ereszkedő 
(végén esetleg szökő) 

K 2733 

Eldöntendő kérdés Emelkedő-eső E 4221 

Felszólító és felkiáltó 
mondatok 

Szökő, majd megtartott / 
ereszkedő 

X 2810 

Óhajtó Lebegő O 608 

Összesen: 
 
 

6 osztály 
(szünet nélkül) 

18054 

 

 

A modalitásfelismerő rendszert újratanítva és tesztelve a 7.5 táblázatban tévesztési mátrix 
formájában közölt eredményeket kaptam 11 állapotú, folyamatos, lineáris Markov-
modellekkel, az alapfrekvencia és az energia értékeit 40 keretnek megfelelő, 400 ms-os 
időablakban átlagolva. A helyesen felismert modalitások aránya (Corr) a 7.5 táblázatban 
tagmondat kategóriánként kiolvasható. 
 

7.5 táblázat:  A tagmondattípusok osztályozásának tévesztési mátrixa és a tagmondatokra 
lebontott helyes felismerési arány 

(A modellek állapotszáma 11, az átlagolási időintervallum 40 keret. 
Átlagosan: Corr=78,5 %, Acc=56,0 %)  

Tagmondat-osztályozás kimenete [előf. száma] Referencia 
osztályok S T K E X O U Törlés 

Osztályra nor-
mált Corr [%] 

S 345 5 118 29 53 60 4 31 53,5 

T 2 78 11 3 12 9 6 6 61,4 

K 15 3 221 8 15 12 2 8 77,8 

E 23 2 79 269 17 26 3 5 63,4 

X 20 9 34 19 128 14 9 10 52,7 

O 14 0 4 2 2 26 0 2 52,0 

U 11 14 7 3 11 15 1978 68 93,9 

Beszúrás 74 195 235 75 128 181 195 - - 
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7.7 Német nyelvű modalitásfelismerő és 

tagmondathatár-detektáló rendszer  

 
A 7. fejezet eddigi részében bemutatott modalitásfelismerő rendszert német nyelvre is 
megvalósítottam a következő tézis igazolására: 
 
Tézis IV. B. [C7] A magyar nyelvre kidolgozott HMM alapú tagmondatszintű 

szegmentáló és modalitásfelismerő eljárás más, a modalitást mondatintonációban 

kifejező nyelvekre közvetlenül alkalmazható. 

 

Az összeállított német rendszer felépítése mindenben megfelel a magyar nyelvűének 
(lásd 7.1 ábra), az alapfrekvencia- és energiamenet feldolgozása is a 7.2 szakaszban 
bemutatottak szerint történt. 
 
A betanításhoz használt szöveganyagot a Kiel Corpusból [23] vettem. A tagmondatokra 
történő szegmentálás és címkézés módszere megegyezett a 7.3 szakaszban a magyar 
nyelvre bemutatott eljárással, a német nyelvre használt tagmondatosztályok a 7.6 
táblázatban láthatóak. 
 
A német nyelvre csak négy alapvető osztályt különböztettünk meg a négy alapvető 
írásjelnek (,.!?) megfelelően. A kiegészítendő és eldöntendő kérdések között ugyanis a 
Kiel Corpus elemzésekor nem találtam meggyőzőnek az intonációbeli különbséget, sőt, a 
két kérdéstípus meglepően hasonló intonációval realizálódott a legtöbb esetben. Az 
óhajtó tagmondatot adat hiányában nem szerepeltettük. Az összesen 4 kategória (osztály) 
használata a Kiel Corpus számunkra hozzáférhető részének kis mérete miatt is előnyös 
választás. 
 

7.6 táblázat: A szegmentálás és címkézés statisztikája a német anyagon 

Modalitás Jellemző hanglejtés Jelölés 
Összes előfordulás 

(darab) 

Kijelentő mondat záró 
tagmondata 

Ereszkedő S 404 

Nem záró tagmondat 
(Ereszkedő, majd) lebegő / 
emelkedő 

T 336 

Kérdés 
Emelkedő-eső, mondat végén 
Szökő 

K 89 

Felszólító és felkiáltó 
mondatok 

Szökő, majd megtartott / 
ereszkedő 

X 63 

Összesen: 
 
 

4 osztály 
(szünet nélkül) 

892 

 



 90 

 
A német nyelvű modalitásfelismeréshez használt nyelvtan (Gn, tm)40: 
 

Gn, tm = [U] < [T] ( S | E | X ) [U] > U (7.4) 
 
Minden egyéb feltétel megegyezik a végső magyar nyelvű rendszerre bemutatottal. 
 

7.7 táblázat:  A tagmondattípusok osztályozásának tévesztési mátrixa és a tagmondatokra 
lebontott helyes felismerési arány német nyelvre 

(A modellek állapotszáma 11, az átlagolási időintervallum 40 keret. 
Átlagosan: Corr=81,8 %, Acc=72,6 %)  

Tagmondat-osztályozás kimenete [előf. száma] Referencia 
osztályok T E X S U Törlés 

Osztályra normált 
Corr [%] 

T 229 19 55 101 4 41 51,0 
E 1 51 8 12 0 1 69,9 
X 3 5 43 6 0 4 70,5 
S 3 11 40 347 0 7 85,0 
U 7 0 0 2 934 28 96,2 

Beszúrás 83 3 11 61 21 - - 

 

 
A 7.7 táblázatból látható, hogy a tagmondattípusokra lebontott eredmények általános, 
nem záró tagmondatra és kijelentő mondatra közel állnak a magyar nyelvű 
modalitásfelismerővel kapottakhoz, német nyelvre nagyobb a helyesen felismert 
felszólító- és felkiáltó mondatok aránya, illetve a kérdések és állítások azonosításának 
biztonsága. A szünetdetektálás nagyon pontos, igaz a Kiel Corpus jó minőségű, 
zajmentes felvételeket tartalmaz, zajosabb környezetben valószínűleg alacsonyabb értéket 
kapnánk. 
 
A nem mondatzáró tagmondatok (T) alacsony felismerési aránya utalhat a vesszővel 
jelölt, és a prozódiailag ténylegesen realizálódó tagmondatok közötti különbségekre. 
Mivel a Kiel Corpus egy része mese, másik része információ-lekérdezés, így 
valószínűsítem, hogy a környezetükből kiragadott, a beszédadatbázis bemondóinak 
szemszögéből konkrét kommunikációs célhoz nehezen társítható, egymással lazán 
összefüggő mondatokból álló magyar anyaghoz képest lényegesen kisebb a vesszővel 
jelzett és a ténylegesen realizálódó prozódiai mondattagolás közötti átfedés. Az 
eredmények alapján a német nyelvű modalitásfelismerő és tagmondathatár-detektáló 
rendszert mindenképpen a gyakorlatban is használhatónak tartom. 

                                                 
40 Az alkalmazott jelölések leírását lásd pl. a (6.4) nyelvtannál. 
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8. Összegzés és a tézisek összefoglalása 
 
Értekezésemben a beszéd szupraszegmentális szerkezetének akusztikai feldolgozási 
szinten megjelenő jellemzőinek beszédfelismerésbeli felhasználási lehetőségeit 
tekintettem át. 
 
Elsőként bemutattam, mit értünk a beszéd szupraszegmentális szerkezetének fogalma 
alatt. A mérnöki felhasználási lehetőségeket jól tükröző meghatározás, hogy „a 
szupraszegmentális szerkezet a beszédprodukciós folyamat által létrehozott komplex 
beszédjelnek az a vetülete, amely az idő, a frekvencia és az intenzitás 
folyamatváltozásaiként írható le, és amelynek észlelése állandó viszonyításban 
lehetséges” [31]. Ez a definíció jól tükrözi, hogy akusztikai szinten a szupraszegmentális 
szerkezet intenzitás (vagy beszédjel-energia), frekvencia (elsősorban az alapfrekvencia) 
és időtartamok mérésére vezethető vissza. A szupraszegmentális szerkezet ily módon 
definiált fogalmával egyenértékűként a prozódiai szerkezet, vagy röviden csak a prozódia 
elnevezést is használtam, mivel az angol nyelvű szakirodalomban gyakran egyszerűen 
„prosody”-ként hivatkoznak a beszéd szupraszegmentális szerkezetére. A 
szupraszegmentális szerkezet elemei a hangsúly, a beszéddallam, a hangerő, a tempó, a 
ritmus, a hangszínezet és a szünet. Ezek fonetikai meghatározásának áttekintése után [12, 
19] a hangsúlyt, a hanglejtést, a hangerőt és a szünetet részletesen is bemutattam, mivel 
az értekezés további részében ezeket használtam fel. 
 
A szupraszegmentális szerkezet produkcióját is áttekintettem röviden, méghozzá azért, 
mert annak Levelt-féle prozódiagenerátoros produkciós modelljében [31] a felszíni 
szerkezetnek kitüntetett szerepe van. Felszíni szerkezet alatt szempontunkból a beszéd 
mondategysége értendő annak minden szintaktikai és szemantikai összefüggésével 
együtt. Ez a modell tehát alátámasztja azt, ami a beszédfelismerésbeli alkalmazásokban 
kihasználható, nevezetesen, hogy a szupraszegmentális szerkezet a beszéd szintaktikai és 
szemantikai összefüggéseit akusztikailag tükrözi, a közlés által hordozott információt 
pedig tagolja és hierarchikus jelleggel súlyozza. 
 
Az értekezés lényegi része előtt néhány további fogalmat határoztam meg, amelyet 
munkám további részében használtam. Ezen fogalmak zöme a nyelvtudománytól 
kölcsönzött, de a beszédtechnológiában kisebb-nagyobb mértékben más értelemben 
használatos, ezért bemutatásukat elkerülhetetlennek tartottam. Ennek szellemében a nyelv 
rétegződését a nyelvtudománnyal összhangban a fonéma, szóelem, szó, szószerkezet, 
tagmondat, mondat, szöveg egységek szerinti felosztásban tekintem. A szegmentális és 
szupraszegmentális szerkezet közötti különbséget azonban nem alá-fölé rendeltségben, 
hanem mellérendeltségben értelmezem, kettejük között a figyelembe veendő 
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időintervallum szerint tehetünk különbséget, így ezekre szegmentális, illetve 
szupraszegmentális tartományként hivatkozom. Használom továbbá a 
beszédfelismerésbeli feldolgozási lépésekből származtatott szintfogalmat is: eszerint 
akusztikai, fonetikai, szintaktikai és szemantikai szinteket szokás megkülönböztetni [1]. 
 
Az elméleti bevezetés után röviden áttekintettem az akusztikai szinten mérhető, 
szupraszegmentális szerkezettel összefüggő mennyiségeket és szupraszegmentális 
tartománybeli mérésük lehetőségeit abból a szempontból, hogy ezeket a 
beszédfelismerésben felhasználva milyen nehézségekre kell felkészülnünk. 
 
A hagyományos, folyamatos beszédfelismerés során a beszédet akusztikai szinten csak 
szegmentális tartományban dolgozzák fel, emiatt a szupraszegmentális tartományban 
hordozott információ elvész. A kieső információ részben ugyan a felismerés szöveges 
kimenetének szintaktikai vagy szemantikai elemzésével elvileg pótolható, ez a szintű 
feldolgozás azonban napjainkban nem képes az emberi beszédértést megközelítő 
teljesítményt adni. A kieső információ másik része más forrásból nem pótolható. 
Mindemellett emberekkel végzett beszédpercepciós kísérletek is azt mutatják, hogy a 
prozódiai jellemzők alapján az emberi hallgató meglepően pontosan rekonstruálja például 
az elhangzó szövegben a szóhatárokat [51]. Ez nem lehet véletlen. Elsősorban a prozódia 
alapján történik a modalitás azonosítása és a mondat tagolása, ez véleményem szerint a 
magyar nyelvben gyakran egészen szószerkezeti egységekig visszakövethető, nem csak a 
prozódiai frázisok, tagmondatok szintjéig. 
 
A prozódia beszédfelismerésbeli felhasználásának célja a kezdetektől fogva éppen ez: 
kinyerni a másként nem hozzáférhető információt, és redundanciát biztosítani az 
esetlegesen más forrásból is rendelkezésre álló információkhoz, s ezzel a 
megbízhatóságot növelni. Jóllehet már a 80-as, 90-es évek első felében felismerték ezt a 
lehetőséget [52, 57], az ezredfordulóra ismét lankadni kezdett a prozódia iránti 
érdeklődés. A beszédtechnológia szakirodalmában több, rendkívül jó összefoglaló jellegű 
munkát [25, 57] is fellelhetünk a prozódia felhasználási lehetőségeiről, elsősorban a szó-, 
prozódiai frázis-, tagmondat- és mondathatárok, a szó- és mondathangsúly (illetve 
fókuszdetektálás) és a modalitás felismerését kiemelve. Ezzel együtt ezen munkák 
sokszor egész fejezetei az „elméletileg lehetséges” síkján maradnak, számos vélt 
alkalmazási lehetőséget azzal indokolnak, hogy az a nyelvészeti kutatások alapján 
valószínűnek látszik, ám a gyakorlati beszédtechnológiába nem ültetik át azokat. 
Munkámban ezért igyekeztem ezt a hiányt is pótolni, és ha nem is valamennyi, de 
legalább néhány felhasználási lehetőség tekintetében a konkrét implementációig eljutni. 
 
Munkám során igyekeztem a már nemzetközi szinten elért eredményeket megismerni és 
ezekre építve új algoritmusokat kidolgozni. Két olyan lehetőséget is kiemelnék, 
amelyeket magam is alkalmaztam. Az egyik a kétmenetes beszédfelismerés, amelynek 



 93 

során az első menetben a hipotézisgráf (N-best lattice) megkonstruálásig jutunk, majd 
ezen a ponton a szupraszegmentális feldolgozással nyert információink alapján a 
hipotézisgráfot újrasúlyozzuk, és a végső kiértékelést a második menetben már ezen a 
módosított gráfon végezzük (N-best lattice rescoring) [54]. A másik a szegmentális 
tartományú mintaillesztésben bevált Markov-modellek alkalmazása a szupraszegmentális 
tartományban is [14]. Ez lényegében osztályozási, alakfelismerési feladatnak felel meg, 
amelyben az alakfelismerés szó szerint értendő, hiszen a szupraszegmentális jellemzők 
időbeli lefutását jelző görbéinek valóban éppen – a meg is jeleníthető – alakja az 
elkülönítő kritérium.  
 
Vizsgálataim középpontjában a magyar nyelv állt, de igyekeztem olyan struktúrában 
gondolkozni, amely a más nyelvekre történő általánosítást is lehetővé teszi. A 
következőkben tételesen felsorolom az értekezésben részletesen, összefüggéseiben is 
bemutatott téziseimet. 
 
Tézis I. [J1, C1] A kötött hangsúlyozású magyar nyelvben a szóhatárok jelentős hányada 

detektálható a hangsúly, illetve áttételesen a hangsúlyt meghatározó akusztikai-prozódiai 

jellemzők, az alapfrekvencia és az energia menete alapján. 

 
A kötött hangsúlyozás azt jelenti, hogy ha a beszédben valamely szó hangsúlyos, akkor a 
hangsúly mindig egy rögzített szótagon realizálódik. A magyar nyelv kötött hangsúlyú, 
első szótagra eső hangsúllyal [12, 19]. Erre alapozva, ha a hangsúly detektálható, akkor a 
szóhatárok is jól behatárolhatóak. A tézis bizonyításához tehát azt mutattam meg, hogy az 
alapfrekvencia és energia alapján lehetséges a hangsúlydetektálás, feltételezve, hogy e két 
jellemző a hangsúlyos szótagon maximumot ad. Az alapfrekvencia- és energiaértékeket a 
rendelkezésemre álló fonémaszintű szegmentálás alapján a szótagok magánhangzóinak 
kvázistacioner részén mértem. Az értékekből differenciális jellegű jellemzőket is 
képeztem, majd külön-külön és együttesen vizsgáltam a hangsúly detektálhatóságát az 
alapfrekvencia és az energia, illetve a belőlük származtatott szótagról szótagra értelmezett 
alapfrekvencia-változás és energiaszint változás függvényében. A legpontosabb 
eredmények mindig a két jellemző kombinációjából adódtak. 
 
Folytonosan tekintett jelleggörbék alapján a hangsúly-, s ezáltal a szóhatár-detektálás 
ismeretlen fonéma szintű szegmentálás esetén is elvégezhető. A fonéma szintű 
szegmentálástól való függetlenedés akkor rendkívül hasznos, ha a szóhatár-detektálást a 
beszédfelismerő teljesítményének emelésére kívánjuk használni, mert ezzel a felismerési 
hibák továbbterjedését kiküszöbölhetjük.  
 
A tézis bizonyítását kísérletileg végeztem, a csúcskeresési algoritmusra alapozott eljárás 
teljesítményelemzésére két mérőszámot használtam: 

A pontosság (precision): 
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A hatékonyság (recall): 
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a képletekben tp (true positive) a helyesen azonosított hangsúlyos szótagok/szóhatárok 
száma, fp (false positive) a téves hangsúly-/szóhatár-azonosítások száma, fn (false 
negative) a nem azonosított hangsúlyos szótagok/szóhatárok száma. 
 
A teljesítményelemzés referenciamintával való összehasonlításban történt. Az 
eredmények – az algoritmus felépítésének megfelelően – azt mutatták, hogy a pontosság 
emeléséhez a hatékonyságból fel kell adnunk, az csökkenni fog. A legnagyobb kapott 
pontosság 91%, 14% hatékonyság mellett, 38% körüli hatékonysághoz pedig 
nagyságrendileg 51% pontosság tartozott. 
 
A következő téziseim a prozódiai információ a beszédfelismerésben is felhasznált 
statisztikai eszközökkel történő kinyerését és feldolgozását, hasznosítását célozzák a 
beszédfelismerés folyamatában. 
 
Tézis II. A. [J1, J2, B1, C1] A kötött hangsúlyozású magyar nyelvben a fonológiai 

frázisokra alakfelismerésen alapuló szegmentálás valósítható meg rejtett Markov-

modellekkel. E szegmentálás alapján a fonológiai frázishatárokra eső szóhatárok is 

detektálhatók. 
 
Ez a tézis azt állítja, hogy a hangsúlyozási mintázat és a dallammenetek által megadott 
prozódiai struktúra elemei diszjunkt osztályokba sorolhatók úgy, hogy a fonológiai 
frázishatárra eső szóhatárok detektálhatók a hangsúlyozási minta és a dallammenetek 
együttes modellezését megvalósító fonológiai frázisosztályok alakfelismerésével, rejtett 
Markov modell alapú osztályozási eljárásban. Dallammenetek alatt a hangmagasság 
folyamatos változásai értendők a változás irányától függően [19]. A fonológiai frázis 
rendszerint néhány (vagy akár egyetlen) szóból áll [53], önálló hangsúllyal és 
dallammenettel jellemezhető [15]. A beszédpercepcióban fontos szerepe van a fonológiai 
frázisnak (vö. [7]). 
 
A II. A tézist kísérletileg igazoltam. A fonológiai frázisosztályokat (FF-osztályok) 
dallammeneteik alapján különítettem és neveztem el. Magyar nyelvre 5+1, azaz a 
szünettel együtt összesen 6 osztályt használtam. A fonológiai frázisok határai mindig a 
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szóhatárokra esnek, hiszen a fonológiai frázisok egy-egy rövidebb szóláncnak felelnek 
meg [53]. 
 
A szupraszegmentális tartományban működő osztályozót a statisztikai beszédfelismerésre 
kidolgozott eljárás alapján valósítottam meg [17]. A fonológiai frázisok osztályozásához 
egy prozódiai-akusztikai, és egy prozódiai-nyelvi modellre van szükség (vö. [14], [54]). 

 
Ha a beszédjelhez illeszkedő FF-osztályok sorozata rejtett Markov modellekkel 
felismerhető, akkor a prozódiai mintaillesztés végén visszakereshető a végül maximális 
súlyúnak adódott útvonal által fedett rejtett szupraszegmentális állapotsorozat, az 
állapotok időbeli elhelyezkedését is beleértve. Mivel a FF-osztályok határai szóhatárokra 
esnek, a megfelelő pontosságú és hatékonyságú FF-osztályozás révén a fonológiai 
frázishatárok detektálhatók, így a nekik megfelelő szavak vagy szóláncok határai is. Ezt 
valósítja meg a FF-osztályozón alapuló prozódiai szegmentáló. A FF-osztályozó által 
használt prozódiai nyelvtan nem statisztikai, hanem szabály alapú véges állapotú 
nyelvtan. A HMM alapú FF-osztályozót HTK keretrendszerben [61] implementáltam.  
 
A szupraszegmentális tartományú akusztikai előfeldolgozás során az alapfrekvenciát 
AMDF-alapú algoritmussal határozom meg, majd 7 pontos medián szűrést hajtok végre. 
Interpolációt nem használok. Az alkalmazott keretidő 25,6 ms. Az energia esetében 100 
ms időablakkal átlagolok, a keretidő szintén 25,6 ms. Mindkét jellemzőhöz kiszámítom 
első és másodrendű deriváltjaikat is. A jellemzővektorok tehát hatdimenziósak, és 25,6 
ms keretidőnként képződnek. 
 
A FF-osztályozó teljesítményét a beszédfelismerésben használatos helyes felismerési 
(osztályozási) aránnyal mértem. Ha a fonológiai frázishatárra eső szóhatárok 
detektálásának eredményességét vizsgáljuk, az a szóhatár-detektálásra bevezetett (8.1) és 
(8.2) mérőszámokkal végezhető el, így az eredmények az I. tézis kapcsán kidolgozott 
módszer eredményeivel is összehasonlíthatók. Ekkor a szóhatárt akkor tekintettem 
helyesen detektáltnak, ha a fonémaszintű szegmentálással összevetve az a tényleges 
szóhatár 100 ms-os környezetébe esett (vö. [14]). Teszteléssel vizsgáltam mind a 
FF-osztályozó, mind az erre épülő, fonológiai frázisok határain szóhatárt detektáló 
algoritmus teljesítményét.  
 

A FF-osztályozás alapú szóhatár-detektálás esetén megvizsgáltam, hogy mely prozódiai 
jellemzők esetében adódik optimális eredmény a pontosságra és a hatékonyságra. A csak 
az alapfrekvencia-, illetve csak az energiajel alapján dolgozó modellek nem adtak olyan 
jó teljesítményt, mint a mindkét jellemzőt felhasználók. A pontosság és a hatékonyság 
tekintetében a FF-osztályok HMM-jeinek állapotszámát és a kibocsátás eloszlását leíró 
Gauss függvények komponenseinek számát is optimalizáltam. Előbbire 11 állapot, 
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utóbbira 1-2 komponens adódott optimálisnak. A kapott eredmények tanúsága szerint a 
szóhatár-detektálás pontossága és hatékonysága optimális esetben magyar nyelvre 77,4%, 
illetve 57,1%. 
 
A FF-osztályokat a későbbiekben tapasztalataim alapján finomítottam, az új osztályozás 
mondatindító, erősen hangsúlyos, gyengén hangsúlyos, prozódiai frázisvégi folytatást 
jelző, mondatzáró, semleges és szünet FF-osztályokat különböztet meg. Fontosabb a 
szupraszegmentális tartomány akusztikai előfeldolgozásának változása, az 
alapfrekvencia-jelben oktávugrás elleni szűrést is használok, a medián szűrés helyett 
átlagoló szűrővel végzem a simítást. A keretidőt 10 ms-ra csökkentettem. Az újradefiniált 
FF-osztályok bevezetésével és a feldolgozás finomításával a szóhatár-detektálásra kapott 
pontosság, illetve hatékonyság 79,2%, illetve 58,5%, a szóhatárok időbeli elhelyezésének 
pontatlansága (a valós szóhatártól való távolság szórása) pedig jelentősen csökkent, 
67 ms-ról 32 ms-ra. 

 

Tézis II. B. [J1, C2, C3, C4, B1] A magyar nyelvre, a fonológiai frázisosztályok 

behatárolására kidolgozott módszer más kötött hangsúlyú nyelvekre is közvetlenül 

alkalmazható a fonológiai frázishatárokra eső szóhatárok detektálása céljából. 

 

A tézist a magyar nyelvű FF-osztályozó finn nyelvre történő adaptálásával igazoltam. 
Ennek során finn nyelvű beszédadatbázisra elvégeztem ugyanazokat a beszédanyag-
előkészítési, prozódiai szegmentálási, HMM-betanítási feladatokat, amelyeket a korábban 
a magyar nyelvű rendszerre. A (8.1) és a (8.2) összefüggésekkel definiált (pontosság és 
hatékonyság) eredményességi jellemzők finn nyelvű rendszerrel fonológiai frázisok 
osztályozásán alapuló szóhatár-detektálásban 69,2%, illetve 76,8%. Ez a magyar nyelvű 
eredményekkel összevetve alacsonyabb pontosságot, ugyanakkor jóval nagyobb 
hatékonyságot jelent. 
 
Vizsgáltam a kétnyelvű szóhatár-detektáló rendszer teljesítményét is. A mindkét nyelvű 
adatbázissal párhuzamosan betanított FF-osztályozó mint szóhatár-detektáló pontossága 
ugyan nem javult az egynyelvű esetekhez képest – magyarra 75%, finnre 69% –, 
ugyanakkor a hatékonyság jelentősen nagyobb, mint az egynyelvű megvalósításban, 
magyarra 57% helyett 68%, finn nyelv esetében 76% helyett 83%. Ez a magyar nyelv 
esetén 19%-nak, finn nyelv esetén 9%-nak megfelelő, tehát igen jelentős hatékonyságbeli 
javulást jelent. 

 

Tézis III. [J2, B2, C5] A beszédfelismerésben a helyesen felismert szavak aránya 

növelhető a II. A. tézisben bemutatott, az alapfrekvencia- és energiamenet alapján 

működő HMM alapú fonológiai frázisosztályozóval a beszédfolyamon végzett prozódiai 

szegmentálással. 
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Az állítás bizonyításához az elkészült prozódiai szegmentálót beszédfelismerőbe 
építettem, és kétmenetes beszédfelismerésben a hipotézisgráfok újrasúlyozásával [54] 
vettem figyelembe a prozódiai szegmentálást. 
 
A szóhatárok időpontbeli helyzetét (tB) intervallumokba transzformáltam a 
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∆
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 cos , (8.3) 

 
összefüggés alapján [10]. Itt ∆T az intervallum hosszát befolyásoló paraméter, értéke 100 
ms volt. LB(t) a szóhatár adott időpontban történő elhelyezkedésének valószínűségével 
arányos pontszámot ad meg. 
 
A beszédfelismerés során előálló hipotézisgráfban azoknak a szavaknak és szóláncoknak 
megfelelő utak súlyát, amelyek esetén a szavak határai időben egybecsengenek a 
prozódiai szegmentálás által jelzett határokkal, megnöveltem (8.4), hasonlóképp, azokban 
az esetekben, amikor a prozódiai szegmentáló által megadott határok szavak belsejébe 
esnek, az eredetileg hozzárendelt súlyokat csökkentettem (8.5). 

)()( endBbstartBarenum tLwtLwSc += , (8.4) 

ahol tstart a szó gráf szerinti kezdő, tend a szó gráf szerinti végpontjának felel meg (az 
időben), wa és wb pedig súlyok. 

∑
−−

+=

=
1

1

)(
kN

ki

iBpunish tLSc , (8.5) 

ahol N a kiértékelendő szó(lánc)hoz tartozó összes keret száma. 
A gráf éléhez tartozó új Screscored pontszám értéke: 

)( punishrenumPorigOrescored ScScwScwSc −+= . (8.6) 

(8.4)-ben wa=0,5, wb=0,5; (8.6)-ban wO=1, wP=2,5. 
 
A beszédfelismerő, amelybe a prozódiai szegmentálót beépítettem egy magyar nyelvű, 
HTK rendszerben megvalósított radiológiai leletező alkalmazás (39 MFCC, 10 ms 
keretidő, 37 beszédhang-modell, 32 Gauss, 8 óra anyagon tanítva). A szótár elemszáma 
mintegy 4000 szó, a kísérletben a bi-gram nyelvi modellt binarizáltam. 
 
A kísérleti rendszerrel hasi és kismedencei ultrahangos leletek felismerését vizsgáltam 
összesen 20 darab leletre kb. 300 mondaton. A felismerést azonos körülmények között 
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azonos leletekre az alaprendszerrel, illetve a prozódiai szegmentálóval kibővített 
rendszerrel elvégezve a helyesen felismert szavak aránya összességében relatív 3,8%-kal 
javult. A javulás mértéke leletenként változó, egyes esetekben 10% fölötti eredményt is 
kaptam, ugyanakkor előfordult, hogy a felismerés a prozódiai szegmentáló hibázása miatt 
leromlott a referenciához képest. Az összességében tekintett szignifikáns javulás azonban 
igazolja a III. tézis állítását. 
 
Tézis IV. A. [B3, C6] A fonológiai frázisok osztályozására magyar nyelvre kidolgozott 

folytonos HMM alapú algoritmus a megfelelő módosításokkal alkalmas a 

tagmondathatárok detektálására, és a mondat modalitásának meghatározására. 

 
A modalitás felismerése elsősorban szemantikai szintű feladat, és legalább egy, de 
gyakrabban több mondatból álló beszédszegmensre végezhető el. Mivel a modalitás 
mondat szinten értelmezett, ezért a modalitás felismerésének szintaktikai vonatkozásai is 
vannak, ez pedig a robusztus mondathatár-, sőt tagmondathatár-detektálás. A 
tagmondatokat úgy értelmeztem, mint az írásban vesszővel jelölendő mondatbeli 
határokat, míg a mondatok az írásban mondatzáró írásjellel lezárandó nyelvi egységek.  
 
Előzetes feltevésem szerint a modalitásfelismeréshez a szupraszegmentális akusztikai 
előfeldolgozás során nagyobb időablakokkal átlagolunk, az optimális ablakméreteket 
teljesítményelemzéssel határoztam meg. A II. és III. tézisekben bemutatott esethez képest 
a HMM alapú rendszer ezúttal a FF-osztályok helyett tagmondatokra készült, az 
intonáció alapján működő prozódiai-akusztikai modellek használatával. Fontos különbség 
a szóhatár-detektáló és a modalitásfelismerő alkalmazás között, hogy előbbi esetben az 
illesztett FF-osztály gyakorlatilag közömbös volt, a lényeges információt csak az egyes 
osztályok 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 modalitásfelismerőt beszédfelismerőbe építjük be. 
 
A modalitásfelismerő betanításához a szupraszegmentális tartományban (alapfrekvencia 
és energia) feldolgozott beszédet tagmondat szinten szegmentáltam és címkéztem, az 
optimális osztályozáshoz szükséges osztályokra való felbontást iteratívan szűkítettem a 
végső összesen 7 osztályra (ebből 1 a szünet). A teljesítményt ezúttal a 
beszédfelismerésben szokásos helyes felismerési aránnyal (8.7), tagmondatosztályokra 
normálva mértem. 

%100⋅=
N

H
Corr ,                                                       (8.7) 

ahol H a helyesen felismert, I a beszúrt, N az összes tagmondatok száma a 
teszthalmazban. 
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A tökéletesített – mintegy 18 ezer tagmondattal betanított – osztályozóra a helyesen 
felismert tagmondatok aránya (8.7) szerint az egyes tagmondattípusokra 53 és 77% 
közötti, míg a (tag)mondatközi szünetek felismerési aránya 88% az optimálisnak talált 
100-400 ms átfogású átlagolásra. 
 
Tézis IV. B. [C7] A magyar nyelvre kidolgozott HMM alapú tagmondatszintű 

szegmentáló és modalitásfelismerő eljárás más, a modalitást mondatintonációban 

kifejező nyelvekre közvetlenül alkalmazható. 

 

A tézist a magyar nyelvű tagmondatszintű szegmentáló és modalitásfelismerő német 
nyelvre történő adaptálásával igazoltam. Ennek során német nyelvű beszédadatbázisra 
(Kiel Corpus [23]) elvégeztem ugyanazokat a beszédanyag-előkészítési, tagmondat-
szegmentálási, HMM-betanítási feladatokat, amelyeket korábban a magyar nyelvű 
rendszerre. A betanító anyag szűkössége miatt csak 4 tagmondatosztály (nem záró 
tagmondat, kijelentő, kérdő, felszólító+felkiáltó mondatok) és a szünet (összesen tehát 5) 
osztály modelljeit tanítottam be. 
 
A (8.7) összefüggéssel definiált felismerési arány német nyelvre, tagmondatokra 
normálva magasabb, mint a magyar nyelvű rendszerrel, ugyanakkor az osztályok száma 
is kevesebb volt. Német nyelvre az egyes tagmondattípusok felismerési aránya 70%, vagy 
afölötti volt, a nem mondatzáró tagmondatok 50%-os arányban voltak helyesen 
azonosíthatók.  
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