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Abstract 
Many speech signal processing systems require the detection of regions of stability within the signal. As vowels form great stability 
regions, a system capable of detecting them automatically in the speech is very convenient. This work presents such a system, which 
uses HMM models of phonetic clusters created according to the acoustic similarities among the phonemes. These clusters are the key 
element for the system to work correctly in different languages. Although models were trained in Basque, tests were carried out in both 
Basque and German speech databases showing that the system is able to detect the vowels and their boundaries with acceptable 
accuracy in both languages. 

Laburpena 
Ahots seinale baten barruan gune egonkorren antzematea beharrezkoa da ahotsaren prozesatzeko sistema askotan. Bokalak bat datoz, 
hain zuzen, egonkortasun handiko guneekin, eta horregatik bere antzemate automatikoa oso interesgarria izan daiteke. Txosten honek 
ahotsean bokalak antzemateko sistema automatikoa aurkezten du, talde fonetikoen HMM identifikatzaile  baten oinarrituta. Talde 
hauek, fonemen antzekotasun akustikoaren arabera sortuak, sistema hizkuntza desberdinetan lan egiteko gakoa dira. Ereduak euskaraz 
entrenatua izan arren, euskarazko eta alemanezko datu-base desberdinekin egindako frogen arabera, sistemak bokalak eta bere denbora 
mugak detektatzen ditu, onargarria den zehaztasunaz hizkuntza bietan. 
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1. Sarrera 
Hainbat ahots prozesatzeko sistemek gutxi gora 

behera egonkorrak diren seinale segmentuekin lan egin 
behar dute, segmentu osoan zehar ezaugarriak 
mantenduz. Egonkortasun horrek segmentu horiek 
egokienak egiten ditu ahotsaren eta ezaugarrien analisia 
egiteko. Horrela parametro sendoak lor daitezke, 
adibidez, hiztunen (Mary eta Yegnanarayana, 2008) edo 
emozioen  (Ringeval eta Chetouani, 2008) 
karakterizaziorako.  

Bokalak gune horien adibide ona dira. Normalean 
segmentu luzeak dira, beste fonema batzuen 
erreferentzia hartuta: 100ms arte irauten dira, 
analisirako denbora luzea emanez. Gainera, gune horiek 
nahiko egonkorrak dira, eta ezaugarri akustikoak oso 
definituak dituzte (kontsonanteak, berriz, laburragoak 
eta ezegonkorragoak dira). Bokalen detekzio sistema 
gehienek energiaren kurba edo bandakako energia 
erabiltzen dute bokal-guneak topatzeko. Bokaletan 
energia handia dagoenez, eta espektroaren gune 
baxuetan kontzentratzen denez, hurbilketa hau oso 
erabilia izan da. Esate baterako, Pellegrino-k eta 
André-Obrecht-ek (1997) SBEC (Spectral Band Energy 
Cumulating) kurbaren tontorrak erabiltzen dituzte 
bokalak aurkitzeko. Sistema honi esker, %60a eta %80a 
arteko zehaztasuna lortzen da, erabilitako hizkuntzaren 
arabera. Pfau-k eta Ruske-k (1998), antzeko 

planteamendu bat erabiltzen dute, pertzepziozko 
bolumenaren (loudness) kurbaren aldaera bat kalkulatuz 
eta tontorrak erabiliz bokalak antzemateko. 
Alemanezko datu-basea erabiliz, %77ko zehaztasuna 
lortzen da.  

Askotan erabili den beste metodo bat FBD da 
(forward-backward divergence) (Andre-Obrecht, 1988). 
Seinale ezaugarrietan aldaketak topatzeko metodoa da: 
aldaketa hauek, gutxi gora behera, bat datoz fonemen 
arteko mugekin. Horretarako, leiho mugigarri bi 
erabiltzen dira: bata neurri finkokoa, eta bigarrena, 
handitzen den neurriduna. Leihoen segmentuen 
ezagugarriak desberdinak direnean, muga bat topatzen 
da. Mugak ezagunak direnean, Fonemen identifikadorea 
erabiltzen da bokalak zeintzuk diren jakiteko. Hauxe da 
Ringeval eta Chetouani (2008) erabilitako hurbilketa.  

Txosten honek, euskararako prestatutako talde 
fonetikoen HMMen bidez, ahozko seinaletan bokalak 
antzemateko sistema aurkezten du. Talde hauek 
automatikoki sortu dira erregresio zuhaitzak erabiliz, 
fonemen arteko antzekotasun akustikoaren arabera. 
Hain zuzen ere, taldekatze fonetiko horrek 
egonkortasuna eta zehaztasuna ematen dio sistemari. 
Probatzeko, bokalen antzematearen frogak egin dira bi 
hizkuntza desberdinetan, euskara eta alemana. Bietan 
hizkera emozionala daukaten grabaketak ere erabili 
dira.  
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Sistemaren helburua seinalearen analisirako egokiak 
diren guneak ematen dituzten bokalak topatzea da. 
Bokal bezala identifikatutako guneak hiztunen, 
emozioen edo hizkuntzaren identifikazio sistemetan 
erabiliko diren parametroak ateratzeko erabiliko dira 
gero. Gune hauen bidez, hitz egiten duenaren erritmoa 
estimatzeko ere erabil daitezke, denbora unitateko bokal 
Lehenengo atalean, sistemaren eta bere arkitekturaren 
deskribapena egiten da, eta baita fonemen tadekaketa 
egiteko erabiliko metodologia ere. Ondoren, eginiko 
froga eta neurriak deskribatzen dira, eta erabilitako 
datu-baseak. Azkenik, frogen emaitzak eta ondorioak 
aurkezten dira. 

2. Sistemaren deskribapena 

1. Irudia: Proposatutako bokalak antzemateko 
sistemaren eskema 

Proposatutako sistemaren oinarrizko eskema 1. 
Irudian aurkezten da. Bere egitura sinpleenean, hiru 
egoerako HMMtan oinarritutako fonemen detektore bat 
da, eredu kateatuen bukle infinitu baten oinarritua. 
Denbora kontuak direla eta ez da gramatika 
konplexuagorik erabili. 

Ereduen entrenamendurako SpeechDat–EU 
datu-basea (Hernáez et al., 2003) erabili da. Bertan 
1050 hiztunen euskarazko grabaketak gordetzen dira, 
telefonia finkoaren sarearen bidez grabatuak, zarata giro 
desberdinetan. HTK (Young et al., 2000) lanabesak 
erabili dira, eta RefRec (Lindberg et al., 2000) 
erreferentziazko antzemate sistema. Ereduen gaussiar 
kopurua froga enpirikoen bidez kalkulatu da, 1024 
hautatuz. Parametrizazioari buruz, 10 segundoko 12 
MFCC parametro (Mel frequency cepstrum coeficients) 
erabili direla esan behar da, haien lehenengo eta 
bigarren diferentziekin batera. 

Hasiera baten euskal soinu bakoitzerako eredu 
desberdin bat erabiltzen zuen sistema sinplea diseinatu 
zen. Ondoren, ahotsaren aktibitatearen detekziorako 
VAD modulu bat gehitu zen, isiluneak baztertzeko. 
Azkenik, fonemak bere antzekotasun fonetikoaren 
arabera taldekatu dira emaitzak hobetzeko. Ondorengo 
ataletan sistema hauek guztiak deskribatzen dira. 

2.1. Lehenengo hurbilketa 
Sistemaren lehenengo hurbilketa fonemen 

detektorean datza,  VAD eta fonemen taldekatzea 
erabili barik. Sistemak fonema bakoitzerako eta 
isiluneetarako eredu desberdin bat erabiltzen zuen. 
Lehendabiziko frogetan sistemak isiluneen antzematean 
errore ugari egiten zituela egiaztatu zen, bai gezurrezko 
txertaketak, eta baita gezurrezko huts egiteak. Haien 
ondorioz, bokalen antzematean agertzen diren erroreak 
ere handiagotzen ziren, sistemaren zehaztasuna 
txikiegia izanez. 

2.2. VAD erabiliz 
Isiluneekin agertutako problemak direla eta, VAD 

sistema bat gehitu zen, Ramirez et al. (2004) artikuluan 
aurkezten denaren antzekoa, detektorea baino lehenago, 
1. Irudian ikusten den moduan. VAD-ek zehaztasun 
handiz baztertzen ditu isiluneak ahozko zatietatik. 
Horrela, detektorera ahozko zatiak besterik ez dira 
sartzen eta isiluneen eredua ez da behar. Ereduak 
sistema berriarekin bat etortzeko, VAD-a aplikatu zen 
datu-base osoan eta eredu guztiak berrentrenatu ziren, 
oraingo honetan isilunea onartu barik. 

2.3. Fonemak taldekatuz 
Arkitektura horren sinplea izanda, eta gramatika 

murrizpen gabeko buklea denez, antzematutako 
fonemen sekuentzian eta sortutako marken 
zehaztasunean erroreak egiteko probabilitatea oso 
handia da. Sistemak aukera gehiegi ditu momentu 
bakoitzari dagokion fonema hautatzeko, eta txarto 
aukeratzeko probabilitatea handiagotzen da.  

Sistemaren konplexutasuna murrizteko fonemen 
taldekatzea gauzatu da, eredu bakarra sortuz talde 
bakoitzerako. Horrela sistemak ez du fonema guztien 
artean erabaki behar, talde egokia besterik ez du behar. 
Aukera kopurua murriztuz, sistemaren errorea txikiagoa 
egitea ere espero da. Are gehiago, talde bakoitza 
entrenatzeko bertako fonema guztien adibideak 
erabiltzen dira, eta sendoagoak egiten dira ereduak 
horrela. 

Teknika hau erabili ahal izateko, taldekatutako 
fonemek antzeko ezaugarri fonetikoakeduki behar 
dituzte. Hau lortzeko fonemetan blind clustering 
teknika erabili da, eta lortzen diren taldeak erabili dira. 
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Fonema bakoitzeko hasierako GMM eredu bat sortu 
da, gausiar bakarrekoa. Hauek SpeechDat–EU 
datu-baseko grabaketak erabiliz entrenatu dira. 
Azkeneko sistemaren modura, MFCC parametrizazioa 
erabili da, bere lehenengo eta bigarren diferentziekin 
batera. Eredu hauen bidez fonema bakoitzaren ezaugarri 
akustikoak era konpaktu baten ezagutu daitezke, eta 
erregresio zuhaitzen bidezko clustering fonetikoa 
gauzatzeko erabili dira. 2. Irudian klusterren 
dendrograma ikus daiteke. Zuhaitzen inauste puntua 
lerro etenak markatzen du, eta bai taldeen antzekotasun 
akustikoa, bai talde bakoitzeko adibide kopurua kontuan 
hartuz hautatu da, ereduak sendoak izan daitezen. 

Ikusten denez, irteerako fonema taldeak bat datoz 
(gutxi gora behera) artikulazio moduekin, eta horixe 
erabiliko da taldeen izenak ezartzeko: frikariak eta 
afrikatuak, sudurkariak… Bokal bakoitzak bere taldea 
edukiko du, eta eredu independente batekin modelatuko 
da. Era berean, /D/ fonema hurbilkariak bere talde 
propioa dauka, beste hurbilkarietatik (/G/ eta /B/) 
baztertuta. 

‘L eta antzekoak’ izeneko taldeko fonemen 
artikulazioa antzekoa ez bada ere (/L/ urkaria da, /jj/ 
frikaria eta /gj/ afrikatua) haien soinuak oso antzekoak 

dira, pertsona batzuek berdin ahoskatzeko punturaino. 
Horregatik agertu dira talde berean. 

Taldekatzea gauzatu denean, entrenamendua 
errepikatu zen, kasu honetan taldeko eredu bana 
erabiliz. Aldaketa honekin, asko murriztu zen bokalak 
antzematean egindako errore kopurua. 5. atalean 
emaitzen konparaketa ikus daiteke, taldekatzea erabiliz 
eta erabili gabe. 

3. Zehaztasun neurketak 
Esperimentu eta neurri desberdinak egin dira 

proposatutako sistemaren eginkortasuna frogatzeko. 
Honetarako erreferentziazko etiketatu fonetikoa 
daukaten datu-baseak erabili dira, bokalen marka 
automatikoak konparatu ahal izateko. Sistema 
datu-baseetan aplikatu ostean, ondorengo parametroak 
kalkulatu dira:  

 Asmatze tasa: ondo antzematutako bokalen 
portzentajea, datu-baseko guztiak kontuan 
hartuta. 

 Gezurrezko txertaketa tasa: benetakoak ez 
diren detektatutako bokalen portzentajea, 
datu-baseko guztiak kontuan  

1. Irudia: Fonemen klustering-aren irteeraren dendrograma 
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 Gezurrezko huts egite tasa: detektatu ez diren 
bokalen portzentajea, datu-baseko guztiak 
hartuta. 

 Sistemaren zehaztasuna, ondorengo 
formularen bidez kalkulatua: 

퐴푐푐 =
푁 −푁 −푁

푁 푥100 

Bertan, Nref erreferentzia etiketatuan dagoen 
bokal kopurua da, Eins txertaketa erroreen 
kopurua eta Eomi hutsune erroreen kopurua. 

 Detekzioaren denbora zehaztasuna: 
erreferentzia markaketa eta antzematutakoaren 
arteko aldea  20ms baino txikiagoa daukaten 
marken portzentajea. Kasu honetan, ondo 
detektatutako bokalak besterik ez dira kontuan 
hartzen, eta hasiera eta amaiera puntuak 
bereiztutak kalkulatzen dira.  

Parametro garrantzitsua da sortutako marken 
zehaztasuna, bokalen mugak kalkulatzea (eta ez soilik 
bokala egotea) lanaren zati handia delako geroago 
bokalaren zatia ahozko parametroak kalkulatzeko 
erabiliko baita. Hemen kalkulatutako balioa (20ms 
baino gutxiagoko errorea duten marken portzentajea) 
beste sistema batzuekin konparagarri diren emaitzak 
lortzeko erabilgarria da, horixe baita normalean 
erabiltzen den neurria. Adibidez, gizakiok etiketazio 
lana egiten dugunean, marken %95an lortzen da 20ms 
baino gutxiagoko errorea, baina sistema 
automatikoetan, %80a ontzat hartzen (Hosom, 2000). 

Sistemaren helburuak bokalak eta haien mugan 
antzematea denez, eta ez bokalak identifikatzea, 
bokalen arteko ezberdintasunik ez da bereiztu 
konparaketa egiteko. Hau da /a/ bokala antzematen 
denean /i/ bat bazen jatorrizko etiketazioan, ez da errore 
moduan hartzen, hala eta guztiz ere bokala baita. 

4. Frogen datu-baseak 
Zehaztasun froga hauek egiteko bi datu-base 

desberdin erabili dira: 

4.1. DB–Emozio 
Euskarazko ahots emozionalen datu-basea da, bi 

aktore profesionalek antzeztuta (gizonezkoa bata eta 
emakumezkoa bestea). Bertan zazpi egoera emozional 
desberdin simulatzen dira: haserrea, beldurra, harridura, 
poza, tristura, nazka eta neutroa. Hizkera emozionala 
denez, erabilgarria izango da algoritmoaren portaera 
probatzeko ahots mota desberdinekin. Datu-basean 702 
esaldi desberdin daude, hiztuneko eta emozioko. 
Seinaleak grabaketa-gela baten grabatu ziren, 
BeyerDynamic MC740 mikrofono baten bidez. 
Datu-basearen deskribapen osoa Saratxaga et al. (2006) 
artikuluan dago eskura 

 

4.2. Berlin 
Datu-base honek (Burkhardt et al., 2005) 

alemanezko hizkera emozionalaren grabaketak 
gordetzen ditu. Hamar aktorek (emakumezko bost eta 
gizonezko beste bost) antzeztutako zazpi egoera 
emozional daude: Haserrea, beldurra, asperkizuna, 
poza, tristura, nazka eta neutroa, hau da, DB-Emozio 
datu-baseko berak, asperkizuna ezik (lehenengoan 
harridura zena). Guztira, 535 grabaketa daude, gela 
anekoiko baten egindakoak. 

Kasu honetan helburua sistemaren eraginkortasuna 
alemanieran frogatzea besterik ez da, hizkuntza honen 
bokalen sistema euskararenaren desberdina baita. 
Euskaran 5 bokal baditugu, alemanieran 9 bokal labur 
eta 7 luze daude, eta bokal luzeen iraupena laburren 
bikoitza da gutxi gora behera. Bokal horietatik, 4 labur 
eta 2 luze ez daukate euskarazko baliokiderik eta bere 
antzematea zailagoa izango da. Lan honen helburua ez 
da hizkuntza anitzeko lanabesa lortzea 

SpeechDat-EU datu-basea entrenamendurako erabili 
da, baina ez frogetarako, erreferentzia moduan 
erabiltzeko gainbegiratutako etiketaziorik ez daukalako. 

5. Emaitzak 
1. taulan, erabilitako datu-baseeekin gauzatutako 

frogen emaitzak laburbiltzen dira. Taularen eremuen 
esanahiak ondorengoak dira:  

Guztira: Datu-basean dagoen bokal kopurua 
(erreferentziako transkribapenen arabera) 

Asmatzeak: Asmatze tasa, datu-baseko bokal 
kopurua erreferentzia izanda.  

Huts egiteak: huts egite tasa, datu-baseko bokal 
kopurua erreferentzia izanda. 

Txertaketak: txertaketa tasa, detektatutako bokalak 
erreferentzia izanda. 

Zehaztasuna: Sistemaren zehaztasuna, (1) 
ekuazioaren arabera. 

Hasiera <20ms : ondo antzematutako bokalen 
artean, hasieraren errorea 20ms baino txikiagoa 
dutenak. 

Bukaera <20ms : ondo antzematutako bokalen 
artean, bukaeraren errorea 20ms baino txikiagoa 
dutenak. 

DB-Emozio euskarazko datu-basera begira, bokalen 
detektorearen zehaztasuna %85a baino handiagoa dela 
ikusten da, eta bokalen %90a baino gehiago ondo 
asmatu direla.  Horretaz gain, antzematutako bokal 
hauen denbora mugak oso zehatzak dira bai hasieran eta 
baita bukaeran ere: %80an errorea 20ms baino txikiagoa 
da.  

Berlin datu-baseari dagokionez, uzte zenez, 
zehaztasuna %69ra jaitsi da. Kasu honetan, estilo 
desberdinen zailtasunaz gain, hizkuntzaren kontua 
gehitu behar da, gehien bat,  alemaneraz euskaraz baino 
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bokal gehiago daudelako. Txertatutako bokalen kopurua 
handitzen dela ikus daiteke, alemanierazko bokal luzeak 
askotan bi bokal moduan antzematen direlako.  

 DB-Emo Berlin 
Guztira 271976 6454 
Asmatzeak %90,30 %92,21 
Huts egiteak %7,79 %9,70 
Txertaketak %6,58 %18,89 
Zehaztasuna %85,71 %69,27 
Hasiera <20ms %88,73 %78,34 
Bukaera <20ms %83,47 %73,47 

1. Taula: Bokalen antzematearen frogen 
emaitzak, datu-base bietarako.  

Estiloen efektua sakonean aztertzeko, 2. taulan estilo 
bakoitzeko sistemaren zehaztasuna ikusten da, Datu-
base bietan neutroa da zehatzen antzematen den estiloa, 
beste emozioekiko aldea handia delarik. Ondo ulertzen 
da emaitza, entrenamendurako erabilitako datu-baseko 
seinaleak neutroak dira eta. beldurra eta harridura 
seinaleak DB-Emozioaren kasuan, eta nazka Berlin-en 
zehaztasun tasarik baxuenak jaso dituzte. 

Taldekatze fonetikoaren eraginkortasuna frogatzeko, 
beste eredu batzuekin konparatu dira emaitzak. Alde 
batetik, taldekatzea erabili barik (hau da, fonema 
bakoitzeko eredu bat erabiltzen delarik) eta bestetik, 
erabateko taldekatzea eginez (eredu bat bokalentzat, eta 
beste bat kontsonanteentzat). Froga hauen emaitza 3. eta 
4. tauletan ikusten dira.  

Taldekatzea erabiltzen ez bada, zehaztasuna 
%76,62a da DB-Emozio datu-basean, taldekatzearekin 
lortutako %85,71a baino gutxiago. Berlin datu-basean 
emaitzak oraindik esangarriagoak dira, taldekatzerik ez 
erabiltzean zehaztasuna %-38,46ra jaisten da eta, 
txertaketa tasa %71,20a eta huts egite tasa %73,87a 
direlarik. Alemanerak euskarak baino bokal gehiago 
edukitzea da huts egite tasak horren altuak izatearen 
arrazoia. Antzekoak diren fonemen taldekatzea 
erabiltzen duen sistema batek, soinu bat fonema multzo 
bati edo besteari dagokiola antzeman dezake, nahiz eta 
fonema horren adibideak ez erabili entrenamenduan. 
Fonema bakoitzeko eredu bereizi bat erabiltzen bada, 
ordea, sistemak ez dauka orokortze gaitasunik, eta 
beraz, ezin izaten du entrenamenduan ez ikusitako 
soinuak ondo sailkatu. 

Alemanerazko datu-basean ikusi daiteke baita 
arazoa ez dela bakarrik bokalen antzematea okerra dela, 
ondo antzematutakoetan denbora markak zehaztasun 
txikia daukate ere. Euskarazko datu-basean, bestalde, 
nahiz eta antzematearen tasa murriztu, denbora marken 
zehaztasuna nahiko ondo mantentzen da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Taula: Datu-base bakoitzarentzat lortutako 
zehaztasunak, (1) ekuazioaren arabera. 

 

 DB-Emo Berlin 
Huts egiteak %18,32 %73,87 
Txertaketak %5,84 %71,20 
Zehaztasuna %76,62 %-38,46 
Hasiera <20ms %88,15 %27,99 
Amaiera <20ms %80,96 %27,63 

3.Taula: Bokalen antzematearen frogen emaitzak, 
fonemen taldekatzea erabili gabe. 

 DB-Emo Berlin 
Huts egiteak 12,27% 10,94% 
Txertaketak 5,67% 14,03% 
Zehaztasuna 82,46% 74,53% 
Hasiera <20ms 82,15% 78,59% 
Amaiera <20ms 75,63% 72,92% 

4.Taula: Bokalen antzematearen frogen emaitzak, 
kontsonanteentzako eta bokalentzako eredu bana 

bakarrik erabiltzen denean. 

Kontsonanteentzako eta bokalentzako eredu bana 
bakarrik erabiltzean, sistemaren zehaztasun orokorra 
DB-Emozio datu-basean %82,46a da. Balio hau 
fonemen taldekatzea erabiltzean lortutako %85,71a 
baino txikiagoa da. Kasu honetan, denbora marken 
zehaztasuna ere murriztu egiten da, behar bada ereduak 
orokorregiak direlako. Eredu bakoitzak ezaugarri oso 
ezberdinak dituzten fonemak bateratzen ditu, eta beraz, 
sistemak ezin du zehazki igarri fonema bat non 
amaitzen den eta hurrengoa non hasten den. Ereduen 
orokortasun honek, bestalde, alemanerazko datu-basean 
onuragarria da, horrela entrenamenduan ez ikusitako 

Datu-basea Zehaztasuna 
DB–Emozio %85,71 
Amorrua %86,96 
Beldurra %81,94 
Harridura %83,92 
Neutro %88,92 
Poza %85,65 
Tristura %86,57 
Nazka %86,00 
Berlin %69,27 
Amorrua %66,11 
Beldurra %71,62 
Asperkizuna %72,90 
Neutro %80,50 
Poza %67,72 
Tristura %62,09 
Nazka %61,39 
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bokalak hobeto sailkatzeko ahalmena daukalako 
sistemak. Horrela, %74,53ko zehaztasuna lortzen da 
Berlin datu-basean, proposaturiko sistemarekin 
lortutako emaitza baino hobeagoa. 

6. Ondorioak eta etorkizuneko lana 
Txosten honetan ahotsean bokalak antzemateko eta 

segmentatzeko sistema automatikoa aurkezten du, talde 
fonetikoen HMM identifikatzaile baten oinarrituta. 
Bokaleekin lotutako ahots segmentuen ezaugarriak 
egonkortasun handia daukate kontsonanteekin lotutako 
segmentuen ezaugarriekin konparatu ezkero. Beraz, 
egonkortasun handia behar duten ahots seinalearen 
tratamenduaren zenbait algoritmoetan erabili daitezke 
antzematutako bokalak. Proposaturiko sistemak 
bokaleen zati egonkorrak zehaztasun handiz aurkitu 
ditzake, automatikoki lortutako mugen %85a 20 ms 
baino gutxiagoko errorea dutelarik. Aipatu behar da 20 
ms hauek analisiaren bi trama bakarrik suposatzen 
dituztela, eta tamaina honetako erroreak oso garrantzi 
gutxikoak direla aplikazio askotarako. Izatez, gure 
ikertzaile taldean, sistema hau eta berarekin 
detektaturiko bokal-segmentuak arrakastarekin 
erabiltzen ari dira ezaugarri prosodiakoak ateratzeko, 
ahotsaren emozioen identifikazio sistemak eta hizlarien 
berifikazio sistemak eraikitzeko. 

Nahiz eta sistema hau emoziorik gabeko (hau da, 
estilo neutroko) euskarazko datu-base batekin entrenatu 
izana, antzematearen zehaztasun orokorra onargarria 
izaten jarraitzen du beste estiloko hizketetan. Metodo 
hau entrenamenduzkoa ez den beste hizkuntz batean 
aplikatzearen erabilgarritasuna neurtu da baita ere. 
Horretarako, alemanerazko datu-base batekin frogak 
egin dira. Nahiz eta kasu honetan sistemaren 
zehaztasuna nabarki txikiagoa izan, lortutako bokal 
segmentuak erabilgarriak dira aplikazio batzutarako, 
batez ere, estilo neutrora mugatzen badira. 
Alemaneraren eta euskararen bokalen arteko 
ezberdintasunak nabarmenak direla kontutan hartuz, 
fonetikoki hurbilagoak diren hizkuntzekin (adibidez, 
gaztelania edo katalana) sistemaren zehaztasuna nahiko 
hobea izan daitekeela suposatzen da. 

Emaitza hauek lortzeko, beharrezkoa izan da 
ahotsaren aktibitatearen detekziorako etapa bat ezartzea 
isiluneak baztertzeko, bestela sistemak fidagarritasun 
txikia zuen. Taldekatze itsuaren  bidez akustikoki 
antzekoak diren fonemak batzea ere beharrezkoa izan 
da, gero talde bakoitzarekin eredu bakar bat sortuz. 
Fonemen multzoen ereduak erabiltzea sistemaren 
egonkortasuna eta zehaztasunaren gakoa da. Fonema 
bakoitzeko eredu ezberdin bat edo bokal eta 
kontsonanteekin eredu bana erabiltzen badira, sistema 
askoz okerrago dabil, froga enpirikoen bitartez egiaztatu 
denez. 

Fonema bakoitzeko eredu bat erabiltzeak 
antzematea oztopatu egiten du, soinu bat sailkatzeko 
aukera gehiegi daudelako, eta beraz, sistemaren 
nahasketa handitzen delako. Gainera, ereduak hain 

espezializatuak izatean, sistemak orokortasun gutxi 
dauka, eta entrenamenduan ez ikusitako fonemak ezin 
ditu ondo sailkatu. Efektu hau argi ikusi da 
alemanerazko datu-basearekin egindako frogetan. 
Bokalentzako eta kontsonanteentzako eredu bana 
erabiltzea ez da egokia ere. Kasu honetan, eredu 
bakoitza ezaugarri akustiko oso ezberdinak dituzten 
fonemekin entrenatuta dago, orokorregiak diren ereduak 
sortuz. Honekin, alde batetik sailkapen ona lortzen da 
entrenamenduan ez ikusitako fonemak sailkatzerakoan, 
baina bestetik, ezagunak diren fonemen sailkapenak 
zehaztasun gutxi du. Frogetan lortutako emaitzen 
arabera, akustikoki taldekatutako fonema multzoen 
ereduak erabiltzea abantaila gehien daukan 
konpromisoa da. 

Etorkizunerako lan ildo bezala, gramatika landuago 
bat eraikitzea posiblea izango litzateke, adibidez, 
hizkuntzaren egitura silabikoa kontutan harturik. 
Gramatika honek sistemaren aukerak murriztuko luke, 
bokalen antzemate zehatzago bat lortuz. Bestalde, 
sistemaren orokortasuna mugatua da entrenamenduan 
ez ikusitako soinuen sailkapenerako. Hizkuntzaz 
aldatzean agertzen den zehaztasun murrizketa ikusita, 
nabaria da sistemaren entrenamendua gero erabiliko den 
hizkuntzan egin behar dela. 
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