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SAMENVATTING G 

Inn gesproken taal worden bepaalde woorden als nadrukkelijker (prominenter) 
waargenomenn dan andere. Prominentie (nadruk) is voor de communicatie van groot 
belangg omdat prominentieverschiüen o.a. structuur geven aan de boodschap. De 
belangrijkstee vraag in dit onderzoek is: welke kenmerken in gesproken taal leiden 
ertoee dat bepaalde woorden in een zin prominenter worden waargenomen dan 
anderee woorden. Oftewel, waardoor boren we of weten we dat een woord met 
nadrukk is gezegd? 
Aann de orde komen de gebruikte operationele definitie van prominentie, het 
beschrijvenn van linguïstische en akoestische correlaten van prominentie, en het 
analyserenn in hoeverre deze correlaten een onderscheid kunnen maken tussen 
bijvoorbeeldd prominente en niet prominente woorden. Dit onderzoek besteedt ook 
aandachtt aan automatische kenmerkextractie en voorspelling van prominentie met 
behulpp van akoestische of linguïstische kenmerken. 

Inn hoofdstuk 1 wordt het begrip prominentie uitgelegd, komt het gebruik van 
prominentiee in gesproken taal aan de orde en worden de onderzoeksvragen 
beschreven. . 
Zoalss al eerder gezegd worden sommige spraakfragmenten in gesproken taal als 
prominenterr waargenomen dan andere. Dit is een graduele eigenschap en geen 
binaire.. In veel talen structureert het verschil in prominentie de boodschap van de 
sprekerr in belangrijke en minder belangrijke delen. Deze prominentieverschillen 
makenn de boodschap begrijpelijk en verhogen tevens de verstaanbaarheid en de 
natuurlijkheid.. In dit proefschrift wordt prominentie als perceptueel fenomeen 
gehanteerd,, hoewel het gerelateerd is aan concepten zoals toonhoogte-accent en 
woordklemtoon. . 
Voorr de interpretatie van het spraaksignaal gebruikt de luisteraar twee soorten 
informatiebronnen;; de informatie in het spraaksignaal (bottom-up) en zijn kennis 
vann de taal (top-down). 
Inn het spraaksignaal kunnen spraakeenheden zoals klinkers en / of lettergrepen 
langerr van duur zijn, luider worden uitgesproken, en / of door middel van een 
toonhoogtebewegingg prominent gemaakt worden. Hoe deze akoestische kenmerken 
uitt het signaal te extraheren zijn en wat hun relatie is tot waargenomen prominentie, 
wordtt nader onderzocht in dit proefschrift. 
Daarnaastt heeft de luisteraar door middel van zijn kennis van de taal een 
verwachtingg welke woorden prominent zullen zijn. Deze prominentieverwachting 
hangtt nauw samen met lexicaal, syntactische, pragmatische en semantische aspecten 
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vann de boodschap. De onderzoeksvraag in dit onderzoek heeft met deze linguïstische 
kenmerkenn van prominentie te maken: welke kenmerken kunnen automatisch 
geëxtraheerdd en gebruikt worden om prominentie te voorspellen? Automatisch 
voorspellenn van prominentie kan van nut zijn in de spraaktechnologie, aangezien 
prominentiee toegang kan geven tot de informatiestructuur in termen als 'gegeven' of 
'nieuwe'' informatie. 

Inn hoofdstuk 2 wordt prominentie operationeel gedefinieerd en wordt ingegaan op 
dee consistentie en de betrouwbaarheid van de luisteraars die de prominentie-
oordelenn afgeven. Als onderzoeksmateriaal zijn los voorgelezen zinnen uit het 
Nederlandsee Polyphone Corpus (telefoonspraak) gebruikt. Dit materiaal heeft veel 
sprekervariabiliteit.. Bij het formuleren van de prominentie-markeer-taak is 
geprobeerdd de luisteraar zo veel mogelijk vrijheid te geven zijn eigen interpretatie 
vann het begrip prominentie toe te passen (de taak voor de luisteraar was om woorden 
tee markeren zodra die volgens de luisteraar met nadruk waren uitgesproken). Verder 
iss de taak zo simpel mogelijk gehouden, door de luisteraar een binair en geen 
gradueell  prominentie-oordeel te laten geven. De gesommeerde prominentie-
oordelenn van meerdere luisteraars geven ook inzicht in de verschillende 
prominentiegraden.. Er is besloten om de luisteraars prominentie op woorden en niet 
opp lettergrepen te laten markeren, omdat een pilot erop wees dat deze taak 
consistenteree oordelen zou opleveren. Bovendien heeft de eenheid van een woord 
voorr de naïeve luisteraar een duidelijkere betekenis dan de eenheid van een 
lettergreep.. Deze aanpak maakte de markeertaak valide. 
Hett resultaat was dat het trainingsmateriaal van 1244 zinnen door tien luisteraars 
voorr prominentie gemarkeerd is. De gesommeerde binaire markeringen geven per 
woordd een graduele markering op een schaal van 0 tot 10. De luisteraars vertoonden 
verschill  in 'gevoeligheid' omtrent het markeren van prominentie. Sommige 
luisteraarss markeerden duidelijk meer woorden in een zin dan andere. Ondanks dit 
negatievee effect op de mate van overeenstemming ligt de gemiddelde 
overeenstemming,, uitgedrukt in Cohen's Kappa, bij 0.50. Het markeren van de 
onafhankelijkee testset van 1000 zinnen is verder versimpeld door slechts één 
luisteraarr (de meest consistente en betrouwbare) deze set te laten markeren. Deze 
relatieff  eenvoudige taken maakten het mogelijk dat in totaal 4,5 uur aan spraak op 
woordniveauu gemarkeerd is voor prominentie. 

Inn hoofdstuk 3 worden linguïstische kenmerken van prominentie beschreven en 
geanalyseerdd die daarna tevens gebruikt worden om prominentie automatisch te 
voorspellen. . 
Err is beschreven dat woordklassen (zelfstandig naamwoord, voornaamwoord, 
lidwoordd enz.) gerangschikt kunnen worden op toenemende prominentie. Ook 
woordlengte,, uitgedrukt in het aantal lettergrepen per woord, hangt nauw samen met 
prominentie.. Des te langer een woord des te prominenter. Een zelfstandig 
naamwoordd voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord is vaak minder 
prominentt dan in een andere combinatie. Het eerste inhoudswoord in de zin is vaak 
prominenterr dan inhoudswoorden op andere posities. 
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Dezee relaties tussen prominentie enerzijds en lexicale en syntactische kenmerken 
anderzijdss worden gebruikt om met behulp van een eenvoudige 'heuristische' 
regelsett prominentie in vijf gradaties te voorspellen. Voorspelling van prominentie 
inn de middengradaties levert problemen op; reductie van deze schaal tot een binaire 
geeftt echter 81% overeenstemming wanneer de voorspelde prominentie wordt 
vergelekenn met de binaire prominentiemarkering van de testset De mate van 
overeenstemmingg van de voorspelde prominentie met handgemarkeerde prominentie 
ligtt bij dezelfde Kappa-waarden als de overeenstemming tussen luisteraars. 
Hieruitt blijkt dat linguïstische kenmerken in staat zijn prominentie op een adequate 
manierr te beschrijven en dat de automatische voorspelling ononderscheidbaar is van 
diee van naïeve luisteraars. 

Hoofdstukk 4 beschrijft gedetailleerde analyses van akoestische correlaten van 
prominentie.. De nadruk ligt op kenmerkextractie uit de individuele prominente 
woordenn en de bijbehorende lettergrepen en klinkers, en niet op kenmerkextractie 
gerelateerdd aan de woorden in de omgeving, noch op de intonatiecontour zelf. Een 
gedetailleerdee analyse leverde de hieronder genoemde bruikbare correlaten op. Door 
middell  van een analyse konden deze correlaten gerangschikt worden met betrekking 
tott hun onderscheidingsvermogen tussen prominente en niet prominente woorden: 
(1)) Fo-range1 per woord, (2) F0-range per lettergreep, (3) duur van de lettergreep, (4) 
klinkerintensiteit,, (5) mediaan F0 per lettergreep, (6) duur van de klinker, (7) 
genormaliseerdee klinkerintensiteit en (8) genormaliseerde duur van de klinker. Het 
valtt op dat de normalisaties voor de intrinsieke eigenschappen, zoals b.v. het feit dat 
iederee klinker zijn eigen duur heeft, niet (systematisch) leiden tot een beter 
onderscheidingsvermogen.. Verder onderzoek is nodig om uit te zoeken of het de 
grotee sprekervariabiliteit of de automatische segmentatie is die de normalisaties 
beïnvloedt,, of dat andere factoren een rol spelen. 

Hoofdstukk 5 concentreert zich op de vraag, of de in hoofdstuk 4 geselecteerde 
correlatenn gebruikt kunnen worden als inputkenmerken voor herkenning van 
prominentiee met behulp van een neuraal netwerk. Bij herkenning met neurale 
netwerkenn bleek dat naast Fo-range per woord ook de lettergreepduur en de 
klinkerintensiteitt bruikbare kenmerken zijn voor prorninentteherkenning, beter zelfs 
dann klinkerduur. Twaalf automatisch geëxtraheerde kenmerken zijn gebruikt, zodat 
eenn binaire classificatie (prominent of niet prominent) voor 79% overeenstemt met 
dee markeringen van de luisteraar op de testset. Uitgedrukt in de overeenstemmings-
maatt Cohen's Kappa was dat K = 0.50. Dit betekent dat prominentiemarkeringen 
doorr het neurale netwerk wat betreft consistentie niet te onderscheiden zijn van die 
vann luisteraars. Graduele prominentieherkenning met name in de middencategorieën 
blijktt iets moeilijker te zijn en vergt nog verder onderzoek. 

Inn hoofdstuk 6 worden alle bevindingen en conclusies samengevat. Luisteraars zijn 
inn staat met enige consistentie en betrouwbaarheid prominente woorden in zinnen te 

11 ook vertaald met spreidingsbreedte 
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markeren.. Het perceptuele fenomeen van prominentie is daarmee operationeel 
geformuleerd.. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat zowel de akoestische 
alsookk de linguïstische correlaten bepaald zijn die prominentie op een adequate 
manierr beschrijven en kunnen voorspellen. Prominentie gemarkeerd door naïeve 
luisteraarss is waardevol omdat zowel lexicaal / syntactische kenmerken, die nauw 
samenhangenn met top-down informatie, als ook akoestische kenmerken, die nauw 
samenhangenn met bottom-up informatie, het perceptuele begrip prominentie 
voldoendee beschrijven. De voorspelling van prominentie is zowel op grond van 
lexicaall  / syntactische inputkenmerken alsook op grond van akoestische kenmerken 
niett te onderscheiden van die van naïeve luisteraars. 


