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Com fer el seguiment d'un locutor amb filtres DOPO
1.- Tot i que és possible modificar els filtres DOPO, en aquest treball s'apliquen tal com estan, per
garantir que tots els participants fan exactament el mateix.
2.- Els filtres s'apliquen a una mostra (la que heu treballat), tant a la veu que analitzeu com a les
altres.
3.- Per tal com treballen a partir de la transcripció ortogràfica, els filtres DOPO poden presentar-nos
falses reconeixences (segments que el filtre detecta positivament i que realment no contenen cap
ocurrència del que cerquem).
4.- Quan un filtre DOPO detecta un segment, no vol dir que hi hagi res de condemnable en la
pronúncia: simplement, ens indica que hi ha una dificultat ortològica associada al filtre i és la nostra
tasca escoltar el segment i veure si s'ha realitzat adequadament (en congruència amb la PEOSFIEC)
o inadequadament.
5.- En conseqüència, cada vegada que escoltem els segments filtrats per un filtre DOPO, haurem de
comptabilitzar-ho en una graella com la següent:

Filtre DOPO número X
qui?

adequat

inadequat

improcedent

el meu locutor
els altres
on improcedent vol dir que és un fals reconeixement o que no s'entén o no se sent.
6.- El procediment per aplicar un filtre comença
triant un DOPO:
en el nostre cas, triarem el DOPO SFIEC i ens
apareixerà una pantalla amb la llista dels filtres.
Cadascú n'haurà d'aplicar uns de concrets.

El número de filtre és el que apareix a la dreta.
En algun cas, un filtre en combina d'altres (el
filtre 4 és el resultat d'aplicar el 40 positivament
i el 39 i el 41 negativament). Això no us afecta
perquè el sistema ho fa sol.

Us surt una pantalla que permet modificar algunes opcions però vosaltres us limitareu a clicar en el
botó amb el número de filtre:

Si el filtre no troba res, us sortirà el següent

En cas d'èxit, obtindreu una pantalla semblant a la següent:

Hem trobat els mots "anunciï" i "denuncien". Tot seguit clicarem en el número de segment de
l'esquerra per escoltar-los i determinar si a) és el nostre subjecte o no; b) s'adequa o no i omplir la
taula.
Un cop fetes totes les audicions, caldrà que feu una valoració final dels aspectes observats.

