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1. Bevezetés 

A beszédkeltés bonyolult, komplex folyamat. Az agy nagy sebességgel, összehangolt 

módon működteti a hangképző szerveket (tüdő, légcső, gége, garat, száj- és orrüreg, ajkak) 

és a beszélő hallás útján kap visszacsatolást verbális kommunikációjáról. Éppen ezért a 

tökéletes gépi beszéd létrehozásához nemcsak a beszédkeltés mechanizmusát, hanem az agy 

működését is meg kell értenünk. Ameddig nem értjük meg teljes mértékben az agyban 

lejátszódó folyamatokat, addig csak közelítőlegesen van lehetőségünk modellezni az emberi 

beszédkeltést.  

A modellezés általános célja a minél természetesebb és minél érthetőbb gépi beszéd 

létrehozása. Mindemellett mérnöki szempontokat is fontos figyelembe venni: milyen 

erőforrás szükséges a gépi beszéd előállításához, milyen rendszerekben, milyen eszközökkel 

valósítható meg? 

Mind az általános, mind pedig a mérnöki szempontok figyelembevételével ismertetem 

eredményeimet a gépi beszédkeltés területén. Dolgozatom címe „Rejtett Markov-modell 

alapú gépi beszédkeltés”. Tudomásom szerint magyar nyelven a témát részletesen 

összefoglaló dokumentum nincs, ezért fontosnak tartottam, hogy a tématerületet – a hazai és 

nemzetközi szinten is újnak számító tudományos eredményeim bemutatása mellett – magyar 

nyelven részletesen ismertessem.  

2. Áttekintés 

Általánosságban minden szövegfelolvasó szövegfeldolgozó és beszédelőállító 

modulokból áll (1. ábra). A bemeneti szöveget a szövegfeldolgozó modul konvertálja leíró 

mátrixszá, melyben a bemeneti szöveget reprezentáló beszédhangok és a bemeneti szövegre 

jellemző hang- és frázisszintű információk szerepelnek. Ezt a leíró mátrixot kapja meg a 

beszédelőállító modul, ami létrehozza a gépi beszéd hullámformáját. 

 

1. ábra. A szövegfelolvasók általános struktúrája. 

A gépi beszédelőállítás lehetősége 1791-ben Kempelen Farkas beszélőgépénél kezdődött 

[1]. Az első beszélőgépet mára már számítógép alapú, modern megoldások váltották fel, 

melyek fejlődése mind nemzetközi, mind pedig hazai viszonylatban is több évtizedes múltra 

tekint vissza [2,3]. Az artikulációs [4] illetve a formáns beszédszintézissel [5] az emberi 

beszédkeltés mechanizmusát próbálják modellezni. A diád és triád alapú rendszerek 

hangszintű hullámformákat fűznek össze [6,7]. Az elemkiválasztáson alapuló 

szövegfelolvasó jó minőségű, precízen felcímkézett emberi beszédből válogatja össze a 

felolvasandó szövegnek megfelelő hullámforma részeket, és ezeket fűzi össze [8,9].  

A gépi beszédkeltés terén az elmúlt években – számos előnyének köszönhetően – a 

statisztikai parametrikus beszédszintézis vált az egyik legaktívabb kutatási területté [10]. A 
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statisztikai parametrikus beszédszintézis során először kinyerjük a jellemző paramétereket 

(például spektrális összetevők, hangmagasság, hangidőtartamok) a beszédkorpuszból, majd 

ezen paraméterek sokaságát generatív modellekkel helyettesítjük. Általánosan elterjedt 

megoldást jelent a statisztikai parametrikus beszédszintézis területén a rejtett Markov-

modell (Hidden Markov Model, HMM) alapú megközelítés. A modell paramétereinek 

becslésére a következő képlet szerint általában a maximum likelihood (vagy ahhoz hasonló) 

becslést alkalmaznak:  

)},|({maxargˆ λOλ
λ

Wp  (1) 

 

ahol λ a modell paramétereit, O a beszédkorpuszból származó jellemző paramétereket 

(tanítóadatok) és W az O-hoz tartozó szósorozatot jelöli. A folyamat eddigi részét 

tanításnak, az ez utáni részét pedig szintézisnek nevezzük.  

A gépi beszédelőállítás során a w szósorozathoz és λ̂  becsült modell paraméterekhez 

tartozó o paraméterek kimeneti valószínűségét az alábbiak szerint maximalizáljuk: 

)}ˆ,|({maxargˆ λoo
o

wp  (2) 

 

Az így kialakult emberi beszédre jellemző paraméterhalmazból készítjük el a gépi 

beszédet. A HMM generatív modell alapú statisztikai parametrikus beszédszintézist az 

irodalomban rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasásnak nevezik. Az angol 

szakirodalomban "Hidden Markov model based Text-To-Speech" terminussal írják le, és 

HMM-TTS-ként hivatkoznak rá. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért a nemzetközileg 

használt rövidítést (HMM-TTS) használom. 

Egy általános HMM-TTS blokkdiagramját a 2. ábra mutatja be. A beszédkorpusz 

hullámformáiból kinyerjük a gerjesztési és a spektrális paramétereket, majd ezeket és a 

beszédkorpuszhoz tartozó címkéket adjuk át a HMM tanítási szakasznak, mely az (1)-es 

egyenlet maximum likelihood becslését végzi. A címkék a hullámforma szövegének 

fonetikus átiratán és az időzítéseken túl számos hang- és frázisszintű információt 

tartalmaznak beszédhang, szótagmag, szó, mondatrész és mondat szinten. Ezeket a címkéket 

környezetfüggő címkéknek nevezzük. A környezetfüggő címkék lehetséges kombinációja 

túl nagy ahhoz, hogy megfelelően reprezentatív beszédkorpuszt tudjunk hozzá készíteni, 

ezért a paraméterfolyamokat döntési fák segítségével csoportokba soroljuk.  

A HMM tanítási szakaszában a gerjesztési, a spektrális és az időzítési paraméterekhez 

készítünk generatív modelleket. A folytonos paraméterfolyamokat (például spektrális 

paraméterek) Gauss eloszlásokkal közelítjük, míg a diszkrét/folytonos paraméterfolyamokat 

(például alapfrekvencia) több-terű valószínűségi eloszlású HMM-ekkel modellezzük. Annak 

érdekében, hogy a beszédhangok és a mondat ritmikáját megfelelően modellezni tudjuk, a 

HMM állapotok közötti átmeneti valószínűségeket nem egy értékkel, hanem Gauss 

eloszlásokkal írjuk le.   

Szintézis során a (2)-es egyenlet maximalizálását hajtjuk végre: a HMM generatív 

modellekből a bemeneti szöveg alapján előállított környezetfüggő címkehalmazra leginkább 

jellemző paraméterfolyamokat generáljuk. Ebből a paraméterfolyamból állítjuk elő a gépi 

beszédhangot, például kevert gerjesztés alapú beszédkódolóval. 
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A korábbi technológiákhoz képest a HMM-TTS számos előnnyel rendelkezik. Kis 

futásidejű adatbázissal jó minőségű beszédhang előállítására képes, lehetőség van egy adott 

célbeszélő hangkarakterisztikájához adaptálnunk a rendszert, illetve több beszélő hangját 

interpolálni, és mód van érzelem kifejezésre is. 

 

2. ábra. HMM-TTS általános blokkdiagramja; [10] alapján módosítva. 

3. Kutatási célkitűzések 

Az alapvető célkitűzésem a statisztikai parametrikus beszédszintézis, azon belül a rejtett 

Markov-modell alapú szövegfelolvasás kutatása volt. Munkám során több esetben magyar 

nyelvű beszédkorpuszokra támaszkodtam, azonban az értekezésben bemutatott megoldások 

nagy részében nyelv specifikus információt nem használtam fel. A konkrét célkitűzéseim a 

statisztikai parametrikus beszédszintézis területén a következők voltak: 

I. Rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasó kialakítása és továbbfejlesztése magyar 

nyelvre.  
 

II. Beszédfelismerés kimenetén alapuló felügyelet nélküli, rejtett Markov-modell alapú 

szövegfelolvasó beszédhangjának adaptációja. 
 

III. Rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasás illesztése korlátozott erőforrású 

eszközökre. 
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A témát újszerűsége és a benne rejlő számos megoldandó kutatási probléma miatt 

választottam. Egyben kihívást jelentett számomra, hogy tudomásom szerint elsőként 

foglalkozom a témával Magyarországon. Tézisfüzetemben a rejtett Markov-modell alapú 

beszédszintézis kutatásával és korlátozott erőforrású környezetbe való illesztésével 

kapcsolatos célkitűzéseimet, az alkalmazott módszereket és eszközöket, továbbá a hazai és 

nemzetközi szinten is újnak számító tudományos eredményeimet foglalom össze. 

4. Anyag és módszer 

Ebben a fejezetben bemutatom a kutatásaim során használt beszédkorpuszokat, 

eszközöket, illetve a rendszerek kiértékelésének módszerét.  

4.1. A kutatás során használt beszédkorpuszok 

Beszédkorpuszon a következőt értem: hanganyag, a felolvasásból származó emberi 

beszéd, a szöveg fonetikus átirata és a szegmentálási címkék halmaza. A kutatás kezdetekor 

nem állt rendelkezésre célirányosan, a HMM-TTS számára megfelelő magyar nyelvű 

beszédkorpusz, ezért kulcsfontosságú volt ennek létrehozása. A HMM-TTS 

beszédkorpuszának a tervezése során fontos szempont volt, hogy a magyar nyelv hangjaira 

jellemző, fonetikailag kiegyenlített mondatokat tartalmazzon. Az MTBA beszédkorpusz 500 

beszélőtől átlagosan 6-7 perc hosszú, telefonon keresztül rögzített, fonetikailag gazdag 

hanganyagot tartalmaz, elsősorban beszédfelismerési célokra [11]. Az MTBA 

beszédkorpusz mondatait megvizsgáltam, és alkalmasnak találtam HMM-TTS számára, 

azonban beszédfelismeréssel szemben a beszédszintézis esetében kevesebb beszélőre, de 

minden beszélőtől legalább egy órányi, stúdió körülmények között rögzített hanganyagra 

volt szükség (minimum 44 kHz, 16 bit). Ezért az MTBA mondataira támaszkodva végeztük 

a BME-TMIT Beszédtechnológiai Laboratóriumának munkatársaival a hanganyagok 

felmondását, rögzítését és a beszédkorpuszok kialakítását. A beszédkorpuszok 

kialakításakor figyelembe vettük az MTBA feldolgozása során publikált tapasztalatokat 

[12]. Hét beszédadatbázis készült, melyek összesített hossza mindegy 20 óra.  

Első téziscsoportomban ezeket a korpuszokat használtam. Második téziscsoportomban a 

korábbiak mellett félspontán, parlamenti beszédeket tartalmazó hanganyagot használtam a 

beszédkorpusz alapjául. Négy beszélőtől gyűjtöttem összesen mintegy 4 óra hanganyagot, 

mely a kutatás alapját képezte. Ebből válogattam ki félspontán adaptációs 

beszédkorpuszokat a második téziscsoportban ismertetésre kerülő módszerekkel 

(beszélőnként mintegy 10 percet). A harmadik téziscsoportnál angol nyelvű 

beszédkorpusszal végeztem a kutatást. A HMM-TTS tanításához a szabadon hozzáférhető, 

beszédtechnológiai célokra általánosan elfogadott, a Carnegie Mellon Egyetem 

Beszédtechnológiai Intézetében rögzített ARCTIC adatbázisok közül az SLT jelű női 

beszélőt használtam [13]. 

A kutatás során használt beszédkorpuszokat az 1. táblázatban foglaltam össze. Az I. 

téziscsoportban a beszélőadaptáció során az adaptációhoz a beszédkorpuszok teljes 

hosszának csak egy részét használtam (10-15 perc). A második téziscsoport esetén az 
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átlaghang tanításhoz az első téziscsoport beszédkorpuszainak kibővített halmazát 

használtam, továbbá a kutatási céltól függően számos adaptációs beszédkorpuszt 

készítettem el, melyeket a disszertációmban részletesen bemutatok, de a táblázatban nem 

részletezem ezeket. 

1. táblázat. A kutatás során használt beszédkorpuszok. 

Téziscsoport Jel Teljes hossz Nem Nyelv Célok 

I. 

FF1 190 perc 

férfi 

magyar 

Beszélőfüggő tanítás,  

átlaghang tanítás,  

beszélőadaptáció 

(felügyelt) 

FF2 137 perc 

FF3 170 perc 

FF4 214 perc 

FF5 198 perc 

NŐ1 128 perc 
nő 

NŐ2 193 perc 

II. 

FF6 11.4 perc 

férfi 
Felügyelt és felügyelet 

nélküli beszélőadaptáció 

FF7 9.6 perc 

FF8 8.9-10.2 perc 

FF9 9.7 perc 

III. 

CMU-

ARCTIC-

SLT 

47 perc nő angol 

Szintézis korlátozott 

erőforrású készüléken 

(beszélőfüggő tanítás) 

4.2. A szintézis ellenőrzésére készített mondatok 

Célom egy általános, nem témaspecifikus megoldás létrehozása volt, így a kutatás 

eredményeként létrejövő kísérleti rendszerekkel általános tartalmú és szerkezetű, kijelentő 

mondatokat készítettem és a tesztek során ezeket használtam fel. Mivel kutatásom részben 

magyar, részben angol nyelven folyt, így a tesztmondatokat is vegyesen magyar és angol 

nyelven készítettem el. 

4.3. Kísérleti konfigurációk 

Kutatásomhoz részben szabadon hozzáférhető eszközöket, részben pedig korábban a 

BME-TMIT-en készült megoldásokat használtam. A célom megvalósításához szükséges 

komponenseket elsősorban ezekre az eszközökre támaszkodva hoztam létre (a teljes listát 

disszertációmban ismertetem):  

 HTS (HMM-based Text-To-Speech System): HMM-ek tanítása és adaptációja. [14] 

 SPTK (Speech Processing Toolkit): Paraméterfolyamok kinyerése és visszaállítása a 

beszéd hullámformából. [15] 

 STRAIGHT: Kevert gerjesztés jellegű beszédkódoló modellezése. [16] 

 hts_engine: Paraméter generálás a generatív HMM modellekből és hullámforma 

generálás impulzus-zaj alapú beszédkódoló segítségével.  [14] 

 ProfiVox: fonetikus átirat elkészítése, szóhangsúlyok megállapítása. [7]  
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 Magyar nyelvű, automatikus beszédfelismerő. [17] 

 Kényszerített illesztést
1
 végző modul (forced alignment). [17] 

4.4 Meghallgatásos tesztek 

A gépi szövegfelolvasásban általánosan elterjedt az eredmények MOS (Mean Opinion 

Score) és CMOS (Comparison Mean Opinion Score) alapú értékelése.  Doktori 

értekezésemben én is ezeket a módszereket alkalmaztam. MOS alapú teszt esetén a 

tesztalanyok a hangmintákat 1-től 5-ig értékelhetik (egész számokkal), CMOS esetén pedig 

szintén 5 elemű skálán két minta közül kell a tesztalanyoknak eldönteniük, hogy melyik 

minta tesz jobban eleget a teszt osztályozási kritériumának (például minőség, 

természetesség, érthetőség). A tesztek során bizonyos esetekben a „minőség” fogalom 

értelmezését a tesztalanyokra bíztam. Ekkor az osztályzás általános visszajelzést ad arról, 

hogy a tesztalanyok mennyire tartják jónak vagy rossznak az adott rendszert. Ilyenkor a 

rendszer értékelésében számos paraméter, például természetesség, érthetőség, a hang által 

tesztalanyban keltett érzelem, stb. szerepet játszik. Más esetekben külön felhívtam a 

tesztalanyok figyelmét arra, hogy például a bemondás természetességét osztályozzák. A 

téziseimhez tartozó szubjektív meghallgatásos tesztek pontos paramétereit és a tesztalanyok 

fontosabb adatait a disszertációmban ismertetem. A MOS és CMOS típusú meghallgatásos 

teszteken elért pontszámok átlagát és az átlagok körüli 95%-os konfidencia-intervallumot 

grafikonon, illetve oszlopdiagramon ábrázoltam. A szignifikanciát minden esetben 

vizsgáltam: amennyiben két eredményt hasonlítottam össze, MOS meghallgatásos teszt 

esetén a várható értékre vonatkozó két mintás párosított t-próbával, CMOS meghallgatásos 

teszt esetén egymintás t-próbával. Amennyiben kettőnél több adatot kellett 

összehasonlítanom, ott ANOVA analízist használtam a szignifikancia vizsgálatára. Ha az 

ANOVA alapján észlelhető volt szignifikáns különbség, post hoc összehasonlítás céljából a 

Tukey-féle eljárást használtam. A szignifikancia teszteknél minden esetben 95%-os 

konfidencia szinttel számoltam (=0.05). 

Több esetben a meghallgatásos tesztekben viszonylag alacsony MOS értékek (~3) jöttek 

ki, míg más meghallgatásos teszteknél, hasonló HMM-TTS rendszerek esetében magasabb 

(~3.5-4) értékek mutatkoztak. Ez azzal magyarázható, hogy az előbbi esetben természetes 

bemondóktól származó minták is szerepeltek a tesztben, míg az utóbbi esetben csak gépi 

rendszerek vettek részt. A tesztalanyok a természetes bemondóktól származó minták miatt a 

gépi beszédet rosszabb minőségűnek érzékelhetik. 

                                              
1
 A magyar irodalomban kényszerített illesztésként is szoktak rá hivatkozni. 
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5. Új eredmények 

5.1. I. téziscsoport: Rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasó kidolgozása 

magyar nyelvre. 

Kutatásom kezdetén létrehoztam egy magyar nyelvű HMM-TTS rendszert, melyet 

összehasonlítottam a korábban készült magyar nyelvű szövegfelolvasókkal. Az I.1. tézisben 

bemutatásra kerülő rendszer minőségét az I.2-es tézisben megkülönböztető jegyek 

bevezetésével növeltem, majd az I.3-as tézisben megmutattam, hogy a beszélőfüggő esethez 

képest beszélőadaptáció segítségével lehetséges akár szignifikánsan jobb minőségű gépi 

beszéd előállítása is magyar nyelven. A téziscsoport végén (I.4. tézis) megvizsgáltam, hogy 

a beszélőfüggő és beszélőadaptált esetekben a beszédkorpusz címkézési pontossága gépi 

illetve kézzel ellenőrzött esetekben milyen mértékben befolyásolja az előállított gépi beszéd 

minőségét. Eredményeimet szubjektív meghallgatásos tesztekkel, illetve az I.2. tézis esetén 

a döntési fák kiértékelésével igazoltam. 

 

I.1. tézis: [J2, J3, J4, B2a, B3, C6, C7] Kidolgoztam a magyar nyelv sajátosságainak 

megfelelő rejtett Markov-modell alapú általános szövegfelolvasó eljárást, és megmutattam, 

hogy a módszer a magyar nyelvre publikált legjobb minőségű, témaspecifikus 

szövegfelolvasónál szignifikánsan nem alacsonyabb minőségű beszédet képes előállítani, 

szignifikánsan kisebb adatbázis-méret mellett. 

 

Magyar nyelvű HMM-TTS megoldás az általam ismert publikációk alapján nem állt 

rendelkezésre, a nemzetközi megoldásokat [18,19] csak iránymutatóként tudtam használni a 

nyelvek szerkezetei közötti különbségek miatt, továbbá a magyar nyelv szerkezetének 

leírása nem a HMM-TTS rendszerekben való felhasználásra lett megalkotva. A munka első 

lépése a HMM-TTS számára alkalmas beszédkorpuszok létrehozása volt, melyeket a 4.1. 

pontban ismertettem. A magyar nyelvű HMM-TTS megalkotása során definiált 

beszédhangokat, a döntési fák építéséhez használt környezetfüggő címkéket és kérdéseket a 

magyar nyelv sajátosságait figyelembe véve határoztam meg [20]. Ezeket részletesen 

disszertációmban ismertetem. Ezen komponensek létrehozása után betanítottam a rejtett 

Markov-modelleket az FF1 beszédkorpusszal (lásd 1. táblázat), majd kevert gerjesztésű 

beszédkódoló segítségével gépi beszédet állítottam elő.  

Számszerű kiértékelés: az így kapott rendszer minőségét szubjektív meghallgatásos 

tesztekkel mértem. A BME-TMIT-en készült korábbi két megoldással hasonlítottam össze: 

a triádos [7], valamint a beszédkorpusz alapú elem összefűzéses szövegfelolvasókkal [9]. A 

meghallgatásos teszt eredményeit és a futás idejű adatbázis méreteket a 3. ábra mutatja be. 

A meghallgatásos teszt eredményei alapján (bal oldal) a magyar nyelvű HMM-TTS 

minősége szignifikánsan nem eltérő a jelenleg legjobb minőséget képviselő korpusz alapú 

rendszerétől szignifikánsan kisebb adatbázis méret mellett (jobb oldal). Továbbá a HMM-

TTS minősége szignifikánsan jobb a triádos rendszer minőségénél szignifikánsan nem eltérő 

méretű futás idejű adatbázis mellett.  
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Konklúzió: a korpusz alapú szövegfelolvasó futás idejű adatbázisa mintegy 850 MByte 

(12 óra hanganyag), míg a HMM alapú rendszer futás idejű adatbázisa mintegy 10 MByte (2 

óra hanganyag tanítása alapján). A korpusz alapú rendszer témaspecifikus területen 

működik csak megbízhatóan (például időjárás jelentés). Ezzel szemben a HMM alapú 

rendszer általános témájú mondatokra is közel állandó minőséget produkál. (A 

beszédhangok ötállapotú parametrikus modellezéséből adódóan a HMM-TTS általános, 

témafüggetlen szövegfelolvasó eljárásnak tekinthető. Az I.1., I.2., I.3., II.1. és II.2. tézisek 

meghallgatásos tesztjei vegyes témájú mondatokat tartalmaztak (pl. hírek, időjárás jelentés, 

mese, árlista). Ezek a meghallgatásos tesztek is a témafüggetlenséget támasztották alá: a 

tématerületek között nem jelentkezett szignifikáns minőségbeli különbség a gépi 

beszédben.) 

Jelen tézis meghallgatásos tesztje során még témaspecifikus esetben sem volt 

szignifikáns minőségbeli különbség a korábban legjobb minőségűnek számító korpusz alapú 

szövegfelolvasó és a HMM-TTS között. Ezen okok indokolttá tették a HMM-TTS mélyebb 

vizsgálatát és lehetséges alkalmazását a korábbi szövegfelolvasó megoldásokkal szemben. 

  

3. ábra. Gépi beszéd minőségének vizsgálata MOS meghallgatásos teszttel (bal oldal) és 

futás idejű adatbázis méretek (jobb oldal) a HMM-TTS, a korpuszos és a triád alapú 

szövegfelolvasó rendszerek esetén.   

 

I.2. tézis: [C2] Megkülönböztető jegyeken alapuló eljárást dolgoztam ki rejtett Markov-

modell alapú szövegfelolvasóhoz, és kimutattam, hogy ennek segítségével lehetséges javítani 

a gépi beszéd minőségét. 

  

Az emberek nyelvtől függetlenül ugyanazon szerveiket használják a beszéd képzésére 

[20]. Míg a beszédhangképzés lehetősége univerzális, mégis nyelvenként specifikusan 

eltérőek a beszédek. A megkülönböztető jegyek (Distinctive Features) segítségével minden 

egyes beszédhangot nyelvfüggetlenül, legtöbb esetben bináris, néhány esetben unáris 

értékek halmazával tudunk jellemezni [21]. A magyar beszédhangok disszertációm 5.3. 

fejezetében bemutatott osztályozása része lett a magyar nyelvű HMM-TTS működésének, 

azonban a megkülönböztető jegyek jóval általánosabb leírást tesznek lehetővé. A 

megkülönböztető jegyeket az általános nyelvészeti alapelveket és fogalmakat figyelembe 

véve, a HMM-TTS számára mérnöki szempontok alapján határoztam meg. A bevezetett 
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hierarchiában 18 megkülönböztető jegyet használtam, melyeket három fő osztályba 

sorolhatunk (artikulátorfüggetlen jellemzők, képzési helyek jellemzői és gégejellemző). 

A megkülönböztető jegyekkel a I.1. tézisemben bemutatott rendszert bővítettem ki. A 

bevezetett megkülönböztető jegyek alapján kiterjesztettem a döntési fák építése során 

felhasznált kérdéseket. A bináris megkülönböztető jegyekhez két kérdést, az unáris 

jegyekhez pedig egy-egy kérdést rendeltem. Az aktuális beszédhanghoz tartozó kvinfón 

minden egyes eleméhez külön-külön, az adott megkülönböztető jegyre vonatkozó 

kérdéseket rendeltem. Várhatóan a megkülönböztető jegyek általánosabb osztályokat 

hoznak létre, mint a hagyományos jelölés.  

Számszerű kiértékelés: a megkülönböztető jegyeknek az I.1. tézisben ismertetett 

rendszer döntési fáira gyakorolt hatását vizsgáltam. Az eredményt a 2. és  

3. táblázat mutatja be. A könnyebb átláthatóság érdekében a paraméterfolyamok öt 

állapotához tartozó döntési fákat a táblázatokban összegezve jelenítem meg. A 

táblázatokban minden érték mögött valójában 5 állapot  5 beszélő = 25 döntési fa áll. 

Mindkét táblázat fejlécében a kevert gerjesztés jellemző paraméterfolyamait láthatjuk. A 2. 

táblázatot megvizsgálva látható, hogy az egyes paraméterfolyamokat milyen mértékben 

befolyásolták a megkülönböztető jegyek. A megkülönböztető jegyek a legnagyobb hatással 

a spektrális paraméterekre voltak, de hatásuk a többi paraméterfolyam esetén is jelentős. A 

3. táblázat a döntési fákban előforduló tíz leggyakoribb megkülönböztető jegyet mutatja be 

a különböző paraméterfolyamokra a felhasznált beszédkorpuszok esetén. A táblázat alapján 

az artikulátorfüggetlen jegyek több mint 50%-os arányt képviseltek. 

 

2. táblázat. A megkülönböztető jegyek aránya a kevert gerjesztésű,  

magyar nyelvű HMM-TTS döntési fáiban. 

 
Alap-

frekvencia 

Spektrális 

paraméterek 

Hang-

időtartam 

Zönge-

erősség 
 

Csomópontok száma 13821 3272 1153 4486 22732 

Megkülönböztető jegyek 2664 1411 314 1018 5407 

Megk. jegyek előfordulása 19.3% 43.1% 27.2% 22.7% 23.8% 

 

3. táblázat. A döntési fákban előforduló tíz leggyakoribb megkülönböztető jegy (az 

artikulátorfüggetlen jegyek dőlten, félkövéren vannak kiemelve). 

 
Alapfrekvencia 

Spektrális 

paraméterek 
Hangidőtartamok Zöngeerősségek 

1. zengő hátsó laterális zengő 

2. alsó zengő zengő folyamatos 

3. folyamatos kerek folyamatos nazális 

4. laterális nazális kerek felső 

5. nazális koronális zöngés kerek 

6. kerek alsó nazális mássalhangzós 

7. zöngés magas alacsony laterális 

8. magas laterális érdes zöngés 

9. érdes folyamatos mássalhangzós érdes 

10. hátsó labiális alsó alsó 
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Az észlelhető minőségjavulás mérését szubjektív MOS és CMOS típusú meghallgatásos 

tesztekkel végeztem. A CMOS teszt eredményét a 4. ábra mutatja. Az ábrán FF1 jelöli a 

kiindulási, férfi hangú rendszert, az FF1-MJ pedig ennek a megkülönböztető jegyekkel 

módosított változatát. Az ábrán megfigyelhető, hogy az FF1-MJ-t az FF1-el szemben 

többen választották, ami minőségjavulásra utal. A MOS értékek szintén minőségjavulásról 

tanúskodnak, ezeket disszertációmban részletesen ismertetem. 

Konklúzió: a megkülönböztető jegyek bevezetésével javult a gépi beszéd minősége és a 

döntési fák struktúrája is jelentősen megváltozott. Az eredmény gyakorlati hasznosságán – a 

jobb beszédminőségen – túl az új megközelítés elvi jelentősége az, hogy a jegyek 

segítségével közelebb hoztam a HMM-TTS működését az emberi beszédkeltés fiziológiai 

jellemzéséhez.  
 

 
4. ábra. A megkülönböztető hatásának vizsgálata szubjektív CMOS teszttel.  

 

I.3. tézis: [J2, B1, B2a, C6, C7] Módszert dolgoztam ki magyar nyelvű felügyelt 

beszélőadaptációra rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasó rendszerben, amely az 

átlaghangból új hangkarakter létrehozásához a beszélőfüggő tanítás beszédkorpuszának 

kevesebb, mint 10%-át használja, és megmutattam, hogy segítségével előállítható a 

beszélőfüggő megoldásnál szignifikánsan jobb minőségű gépi beszéd. 

 

Jelen tézisben a HMM-TTS egyik legfontosabb lehetőségével kapcsolatban, a 

beszélőadaptáció területén végeztem kutatást. Ehhez először az FF2, FF3, FF4, FF5 és 

NŐ2 beszédkorpuszokból az I.2. tézisben létrehozott modell figyelembe vételével 

előállítottam az un. átlaghang HMM adatbázist, majd a paraméterhalmazok értékeit MLLR 

(Maximum Likelihood Linear Regression) alapú eljárással az FF1 és NŐ1 adaptációs 

beszédkorpuszokból kinyert jellemző paraméterek irányába toltam el [22]. Számos 

nemzetközi megoldás létezik HMM-TTS beszélőadaptációra, azonban a megkülönböztető 

jegyek alkalmazásával ismereteim szerint még nem létező megoldást hoztam létre. A 

továbbiakban a beszélőfüggő esetet BF-el, a beszélőadaptált esetet BA-val jelölöm. 

Számszerű kiértékelés: a fentiek alapján előállt a férfi hangot tartalmazó BA-FF1 és a 

női hangot tartalmazó BA-NŐ1 adaptációs beszédkorpuszok segítségével két kísérleti 

rendszer. Ezeket a rendszereket szubjektív meghallgatásos teszt segítségével hasonlítottam 

össze a teljes FF1 és NŐ1 beszédkorpuszokkal tanított beszélőfüggő rendszerekkel (jelölés: 

BF-FF1, BF-NŐ1). A CMOS meghallgatásos teszt eredményeit az 5. ábra mutatja be, 

melyen megfigyelhető, hogy az FF1 és a NŐ1 esetén is a tesztalanyok a beszélőadaptált 

rendszert részesítették előnyben. A MOS eredményeit disszertációmban ismertetem. A 

beszélőadaptált rendszerek által előállított gépi beszéd minősége a CMOS és a MOS tesztek 

esetén is szignifikánsan jobb volt a beszélőfüggő esetnél. 

0% 25% 50% 75% 100%

Megkülönböztető jegyek nélkül (FF1) Megkülönböztető jegyekkel (FF1-MJ)
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Konklúzió: az eredmény alapján a jövőben új HMM-TTS hangkarakterek létrehozásához 

elegendő rövidebb, 10-15 percnyi felvételek készítése az I.1. tézisben felhasznált 2-3 órányi 

felvételekkel szemben. 

 

5. ábra. Beszélőfüggő és beszélőadaptált HMM-TTS hangok vizsgálata szubjektív CMOS 

meghallgatásos teszttel. 

I.4. tézis: [B1] Kimutattam, hogy a beszédkorpusz címkézés nagy pontosságú kézi 

javításának elhagyása nem okoz szükségszerűen szignifikáns minőségromlást beszélőfüggő 

és beszélőadaptált rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasók esetén. 

 

A korábbi tézisekben ismertetett eredmények után azt a kutatási célt tűztem ki, hogy 

megállapítsam az összefüggést a beszédkorpusz címkézési pontossága és a HMM-TTS 

beszédminősége között. A rendelkezésre álló beszédkorpuszok segítségével végeztem 

beszélőfüggő (jelölés: BF) és beszélőadaptált (jelölés: BA) tanításokat. A beszélőfüggő 

tanítás során egyszer az FF1 és NŐ1 adatbázis automatikus módszerekkel elkészült (jelölés: 

auto), majd a kézi ellenőrzésen is átesett változatait használtam fel (jelölés: kézi). 

Beszélőadaptált esetben az átlaghangot az automatikus módszerekkel elkészített öt 

beszédkorpusszal tanítottam. Ezután a beszélőadaptációt az FF1 és NŐ1 adatbázisok egy 

részhalmazával végeztem el (szintén a kézi és automatikus változatokkal). A 

beszédkorpuszok kézi javítása nagy szaktudást és precizitást igényel, melyet a BME-TMIT 

Beszédtechnológiai Laboratórium munkatársa végezett el. A fonématévesztések javításait a 

4., a hanghatárokat érintő javításokat pedig az 5. táblázat foglalja össze. A 4. táblázat 

alapján megállapíthatjuk, hogy beszélőfüggő esetekben a teljes korpusz nagyságához képest 

a hibák száma elenyésző (0.83%, 0.52%), illetve, hogy az adaptációs beszédkorpusz esetén 

már nagyobb mértékű hibaaránnyal kell számolnunk (15.5%, 6%). Az 5. táblázat értékei azt 

adják meg, hogy hány darab beszédhang esetén kellett az oszlopok fejlécében megadott 

mértékű hanghatár javítást elvégezni. A táblázatban szereplő fonémák számát a 4. 

táblázatban feltüntetett értékekkel összevetve megállapítható, hogy a beszédkorpusz 

hanghatárainak mintegy 17-31 százalékában történt hanghatár javítás.  

Számszerű kiértékelés: annak érdekében, hogy megállapítsam, hogy a kézi címkézés 

okoz-e minőségbeli javulást beszélőfüggő és beszélőadaptált esetekben, szubjektív CMOS 

és MOS meghallgatásos teszteket végeztem. A CMOS teszt eredményei a 6. ábrán 

láthatóak. Az ábra alapján BF-NŐ1, BA-FF1, BA-NŐ1 esetekben közel azonosan teljesített 

az automatikus címkézés és a kézi ellenőrzés. Egyedül egy esetben okozott szignifikáns 

minőségjavulást a kézi ellenőrzés az automatikussal szemben (BF-F1). A disszertációmban 

ismertetett MOS teszt viszont már egyik esetben sem mutatott szignifikáns minőségbeli 

különbséget.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NŐ1

FF1

Beszélőfüggő Beszélőadaptált
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4. táblázat. A beszélőfüggő és beszélőadaptált tanításhoz felhasznált korpuszok 

tulajdonságai kézi és automatikus címkézés esetén a fonémákra vonatkozva. 
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Mondatszám 1936 1936 1937 1937 104 104 164 164 

Időtartam [perc] 190 190 128 128 10 10 11 11 

Fonémák száma 80964 81053 80893 81058 4281 4370 6934 7099 

Helyes fonémák száma 80964 80380 80893 80663 4281 3697 6934 6674 

Törlések - 32 - 51 - 32 - 51 

Helyettesítések - 57 - 114 - 57 - 114 

Beszúrások - 584 - 260 - 584 - 260 

Javítások száma - 673 - 425 - 673 - 425 

PER 0% 0.83% 0% 0.52% 0% 15.5% 0% 6% 
 

5. táblázat. Az automatikus hanghatár meghatározás pontossága.  

 10-19ms 20-29ms 30-39ms 40-49ms 50-59ms >60ms 

BF-FF1-automatikus 17238 5355 1664 555 188 169 

BF-NŐ1-automatikus 13854 2317 656 227 91 92 

BA-FF1-automatikus 884 264 86 25 8 6 

BA-NŐ1-automatikus 1037 148 36 15 7 4 

 

Konklúzió: az eredmények alapján léteznek olyan esetek, amikor a kézi címkézés nem 

okoz szükségszerűen szignifikáns minőségjavulást HMM-TTS rendszerekben, és így 

jelentős munkát lehet megspórolni. Beszélőadaptált esetben CMOS és MOS tesztek sem 

mutattak szignifikáns különbséget az automatikus és kézi módszerek között. Ez elsősorban a 

több mint 15 órányi hanganyaggal tanított átlaghang modellel magyarázható: a 

beszédhangoknak és a magyar nyelvnek ez a modell egy olyan reprezentációját tartalmazta, 

melyet az adaptációs hanganyagban szereplő fonéma és hanghatár hibák nem rontottak 

szignifikáns mértékben, miközben a HMM-TTS rátanult a célszemély hangkarakterére és 

beszédritmusára. Ezek alapján fontos vizsgálni, hogy mi az a hibahatár, ami már jelentős 

minőségromlást okoz beszélőadaptált esetben. Amennyiben a generatív modellek nagyobb 

hibák esetén is még megfelelő minőséget képesek produkálni, lehetséges volna az 

automatikus beszédfelismerő és a kényszerített illesztés alapján új beszédhangokat 

létrehozni felügyelet nélküli beszélőadaptációval. Ezzel a kérdésben a következő 

téziscsoportban foglalkozom. 
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6. ábra. Páros összehasonlítás az automatikusan címkézett és a kézzel utólagosan javított 

adatbázisok felhasználásával készített gépi szövegfelolvasó rendszerek között. 

5.2. II. téziscsoport: Felügyelet nélküli, félspontán rejtett Markov-modell alapú 

szövegfelolvasó beszédhangjának adaptációja. 

A I.4. tézisben bemutatott eredmények annak a lehetőségét vetítették előre, hogy emberi 

beavatkozás nélkül lehessen új HMM beszédhangot létrehozni. Ez azt jelenti, hogy a 

beszélőadaptációhoz az adott célbeszélőtől csupán hanganyag áll rendelkezésünkre és ennek 

segítségével szeretnénk a célbeszélő hangkarakterisztikáját visszaadó gépi beszédhangot 

létrehozni. Az eljárásnak spontán és félspontán beszéd esetén van különös jelentősége, 

hiszen amennyiben tervezett beszéd lenne az adaptációs beszédkorpusz, az azt feltételezné, 

hogy rendelkezésre állnak a bemondások szöveges átiratai, így a felügyelet nélküli 

beszélőadaptáció értelmét vesztené. Ezért kutatásomat félspontán hanganyagokkal 

végeztem.
2
 

A felügyelet nélküli beszélőadaptációval kapcsolatos nemzetközi eredmények 

kiértékelése után – melyeket disszertációmban ismertetek – a beszédfelismerő kimenetét 

használtam fel az adaptációs beszédkorpusz fonetikus átiratának alapjául. A fonéma 

határokat kényszerített illesztéssel, automatikus módon kontrollált beam-el állapítottam 

meg.
3
 Az eljárás olyan beszédfelismerők esetén is használható, melyekben nem érhető el 

konfidenciamérték. A kutatás kezdetén a HMM-TTS félspontán beszéd adaptációjára 

alkalmas szegmentálási és szelekciós eljárást dolgoztam ki. A szegmentálás célja a 

félspontán beszéd HMM-TTS számára alkalmas virtuális mondatokra bontása. A szelekció 

célja a HMM-TTS szempontjából előnyösnek tartott elemek kiválogatása. Ezt követően 

kísérleteket végeztem különböző minőségű beszédfelismerő kimenetekkel, melyek 

fonémahiba-aránya 0%, 17%, 21%, 42%, 52%, 55%, 68%, 70%, 88% és 89% volt. A 

gyakorlatban sokszor nem áll rendelkezésre jó minőségű hanganyag és szabad témájú 

hanganyagok felismerési pontossága is változó, ezért előnyös, hogy a fentieknek 

megfelelően igen tág megkötésekkel dolgoztam. A II. téziscsoport során kidolgozott eljárás 

tartalmaz nyelv specifikus elemeket, azonban az alkalmazott módszertan nem nyelvfüggő. 

                                              
2
 Félspontánnak, vagy fél-reproduktívnak nevezzük azt a beszédtevékenységet, mely az élőszó igényével lép fel, de 

rendszerint az előadó által egy korábban megfogalmazott, elmondásra szánt írott szövegen alapszik. 
3
 A beam a kényszerített illesztés paramétere.  
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II.1. tézis: [C1, C5, C6] Eljárást dolgoztam ki beszédfelismerő kimenetén alapuló felügyelet 

nélküli félspontán beszélőadaptációra rejtett Markov-modell alapú rendszerekben, és 

megmutattam, hogy segítségével lehetséges a felügyelt eset minőségétől szignifikánsan nem 

eltérő minőségű gépi beszéd előállítása. 

 

Automatikus módszert dolgoztam ki a rendelkezésre álló félspontán hanganyag 

szegmentálására, majd magyar nyelvű gépi beszédfelismerő rendszerrel (Automatic Speech 

Recognizer, ASR) felismertettem, és kényszerített illesztéssel meghatároztam a 

hanghatárokat. A beszédfelismerő szó szintű kimenetet adott, ezért volt szükséges a 

kényszerített illesztést külön lépésben futtatnom. Az így létrejött beszédkorpuszból 

eldobtam a HMM-TTS számára előnytelen mintákat és véletlen módon válogattam ki 

mintegy 10 percnyi hanganyagot. A kiválasztott hanganyag kézi átiratát használtam 

referenciaként. Az átlaghang tanítást és a beszélőadaptációt a korábban ismertetett módon 

végeztem el. Először négy beszélőtől származó félspontán beszédkorpusszal készítettem 

HMM-TTS rendszereket. Ezekben az esetekben a fonémahiba-aránya 10…42% között 

mozgott (6. táblázat). Ezt követően az FF8 beszélőt kiválasztva nagyobb, 17…89% között 

lévő fonémahiba-arányú beszédkorpuszok alapján adaptált rendszereket hasonlítottam 

össze. Ezeknek az adaptációs beszédkorpuszoknak a tulajdonságait disszertációmban 

ismertetem. 

6. táblázat. Félspontán adaptációs beszédkorpuszok felügyelet nélküli beszélőadaptációhoz. 

Jelölés Beszélő Módszer Szelekció Időtartam PER WER 

FF6-FÜ-RND Férfi 6. Felügyelt Véletlenszerű  11.4 perc „hiba nélkül” 

FF6-FN-RND Férfi 6. Felügyelet nélküli Véletlenszerű  11.4 perc 42% 87% 

FF7-FÜ-RND Férfi 7. Felügyelt Véletlenszerű 9.6 perc „hiba nélkül” 

FF7-FN-RND Férfi 7. Felügyelet nélküli Véletlenszerű 9.6 perc 21% 74% 

FF8-FÜ-RND Férfi 8. Felügyelt Véletlenszerű 10.2 perc „hiba nélkül” 

FF8-FN-RND Férfi 8. Felügyelet nélküli Véletlenszerű 10.2 perc 17% 57% 

FF9-FÜ-RND Férfi 9. Felügyelt Véletlenszerű 9.7 perc „hiba nélkül” 

FF9-FN-RND Férfi 9. Felügyelet nélküli Véletlenszerű 9.7 perc 10% 44% 

 

Számszerű kiértékelés: az eredmények kiértékelése céljából szubjektív meghallgatásos 

CMOS és MOS teszteket készítettem. Az eredmények azt mutatják, hogy a fonéma 

tévesztés csökkenésének arányában nő a gépi beszéd minősége. 55%-os, és az alatti 

fonémahiba-arányú esetekben már nem volt a felügyelt esethez képest szignifikáns 

minőségbeli különbség. A CMOS teszt során (lásd 7. ábra) a felügyelet nélküli rendszereket 

közel azonos mértékben választották a tesztalanyok, mint a felügyelteket az FF8-RND és az 

FF9-RND esetekben. Még FF6-RND és FF7-RND rendszerek esetén 42% és 21% 

fonémahiba arány mellett sem volt mérhető szignifikáns minőségbeli különbség. Magasabb 

fonémahiba-aránynál már szignifikáns volt a különbség, amely eseteket következő 

tézisemben tovább vizsgálom, illetve disszertációmban részletesen ismertetem. 

Konklúzió: az eredmény igen meglepő, hiszen azt mutatja, hogy ASR kimenete alapján 

adaptált HMM-TTS minősége szignifikánsan nem különbözik a kézi fonetikus átirat alapján 

adaptált rendszerétől. Ez az eredmény az I.4. tézisben megfogalmazottaknak a kiterjesztése, 

hiszen itt már nem csak a fonetikus átiratot és a szegmentálást végeztem automatikus 



 

 

– 15 – 

módszerekkel, hanem a hanganyag szöveges átiratát is automatikus módszerekkel 

határoztam meg.  

 

7. ábra. Felügyelet-nélküli félspontán HMM-TTS minőségének vizsgálata 50% PER alatti 

adaptációs beszédkorpuszok esetén CMOS pár összehasonlítással. 

 

II.2. tézis: [C1, C3, C5] Felügyelet nélküli eljárást dolgoztam ki egy adott beszélőtől 

származó hullámforma részhalmazának kiválasztására adaptációs beszédkorpusz 

kialakításának céljából, és megmutattam, hogy segítségével előállítható a véletlenszerű 

kiválasztásnál jobb minőségű gépi beszéd. 

 

A II.1. tézisemben bemutatott eljárással jobb (PER<50%) minőségű beszédkorpuszok 

esetén a kézi címkézéstől minőségben szignifikánsan nem különböző gépi beszédhangot 

lehetséges létrehozni. Jelen fejezetben azt a kérdést vizsgálom, hogy milyen módon lehetne 

az eljárás hatékonyságát rosszabb (PER>50%) minőségű beszédkorpuszok esetén növelni. 

A I.4. és II.1. téziseim eredményeire és a korábban vizsgált nemzetközi kutatásokra 

támaszkodva a következő eljárást dolgoztam ki: a szegmentálást, beszédfelismerést és 

hanghatár-jelölést a II.1. tézisemben bemutatott módon végeztem.  

Célom egy tetszőleges méretű beszédkorpuszból mintegy 10 percnyi hanganyag 

kiválasztása volt. A felügyelet nélküli adaptáció során változó minőségű hanganyagokra kell 

felkészülnünk, melyek esetén különböző módon teljesít a beszédfelismerő, továbbá a 

kiindulási hanganyag hossza is minden esetben más, ezért nem lehet empirikus úton egzakt 

beam értéket megadni. Azt, hogy melyik beam érték számít „szélesnek”, és mi számít 

„keskenynek” a hanganyag és a felismerés pontossága is befolyásolja. Továbbá célom egy 

tetszőleges méretű beszédkorpuszból mintegy 10 percnyi hanganyag kiválasztása volt. Ezért 

eljárást dolgoztam ki a mintegy 10 percnyi (t_limit) adaptációs hanganyag automatikus 

kiválasztásához.  

Az eljárás során a félspontán beszéd virtuális mondatait külön hang fájlokban tárolom. 

Ezekre a fájlokra futtatom le a kényszerített illesztést adott beam szélességgel, és azoknak a 

fájloknak az együttes időbeli hosszát vizsgálom, melyeken sikeresen lefutott a kényszerített 

illesztés. Ezt a hosszt a továbbiakban t_adaptation_corpus-al jelölöm. A beam szélességet 

iteratív módon úgy állítom, hogy megtaláljam azt az értéket, ami mellett a legközelebb esik 

a 10 perchez azon hanganyag hossza, melyen sikeresen lefut a kényszerített illesztés. Ehhez 

intervallumfelezéssel keresem az optimális beam szélességet. Az eljárás alapját pszeudókód 

formájában ismertetem: 
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 1. i=0 

 2. beam_max=beam[0]=maximum beam width 

 3. beam_min=0 

 4. t_limit=10 minutes 

 5. DO  

 6.    CALL forced alignment WITH beam[i] on each wave file  

       RETURNING t_adaptation_corpus[i] 

 7.    IF t_adaptation_corpus[i]>t_limit THEN 

 8.       beam_max=beam[i] 

 9.       beam[i+1]=beam[i]-floor((beam[i]-beam_min)/2) 

10.    ELSE 

11.       beam_min=beam[i] 

12.       beam[i+1]=beam[i]+floor((beam_max-beam[i])/2) 

13.    END IF 

14.    i++ 

15. WHILE beam[i] != beam[i-1] 

 

A leállási feltétel az, hogy a beam szélesség két egymást követő lépésben azonos. Ez után 

még megvizsgálom, hogy a kiválasztott beam értéktől eggyel különböző beamekhez tartozó 

hangfájlok hossza nincs-e közelebb a 10 perchez. Amennyiben valamelyik esetben közelebb 

van, akkor azt használom fel.  Következő lépésként elvégzem a fonetikus átirat környezet 

függő címkézését, és ilyen módon előáll az adaptációs beszédkorpusz. A beszédfelismerő 

kimenete a jó minőségű, témaspecifikus tartalomnak köszönhetően olyan jó volt, hogy ezt a 

minőséget mesterséges úton le kellett rontanom ahhoz, hogy a fonéma tévesztések hatásait 

rosszabb felismerési pontosság esetén is vizsgálni tudjam. Ezért 0-gram nyelvi 

modellekkel
4
, különböző szintű fehér zajjal terhelt hanganyagon történt a további 

beszédfelismerés Férfi 8 (FF8) beszélő esetén. A gyakorlatban sokszor nem áll 

rendelkezésre jó minőségű hanganyag és a szabad témájú hanganyagok felismerési 

pontossága is változó, ezért a gyakorlat szempontjából fontos, hogy a fenti módon, igen tág 

megkötésekkel dolgoztam. Ezzel a módszerrel a 7. táblázatban található adatbázisokat 

hoztam létre. A táblázatban szereplő adatbázisok mindegyikét felügyelet nélkül készítettem 

(FN-el jelölöm), a jelen tézisemben ismertetett eljárást BBS-el (Beam-alapú szelekció, 

Beam Based Selection) jelöltem. A kidolgozott eljárás hatékonyságának mérése érdekében 

véletlenszerű szelekciós eljárással készült rendszereket is készítettem (RND-vel jelöltem). A 

jelölésben a 0G a 0-gram nyelvi modellre utal, a ZAJ és ZAJ2 pedig különböző szintű fehér 

zajt jelöl. A maximális kivezérlés mondatonként 0 dB-re lett normalizálva, majd a teljes 

kivezérléshez képest -50 dB (ZAJ) és -25 dB (ZAJ2) fehér zajt kevertem a jelhez. A 

kidolgozott eljárással létrehoztam a táblázatban szereplő adaptációs beszédkorpuszokat és 

ezek segítségével lefutattam a HMM-TTS beszélőadaptációját.  

Számszerű kiértékelés: az eljárás gépi beszéd minőségére gyakorolt hatását szubjektív 

meghallgatásos tesztekkel mértem. A természetességet és a célbeszélő hangkarakteréhez 

való hasonlóságot MOS, illetve a véletlenszerű (RND) és a beam-alapú (BBS) eljárás közötti 

minőségkülönbséget CMOS meghallgatásos teszttel állapítottam meg. A CMOS teszt 

eredményét a 8. ábra mutatja be. Az ábra alapján magasabb fonémahiba-aránynál a két 

eljárás között szignifikáns minőségbeli különbség mutatkozott a beam-alapú (BBS) javára 

(FF8-FN-0G-ZAJ, FF8-FN-0G-ZAJ2 esetek). A disszertációmban ismertetésre kerülő MOS 

                                              
4
 0-gram esetén minden morféma egyszer, azonos valószínűséggel szerepel a nyelvi modellben.  
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tesztek is mutatnak szignifikáns minőségjavulást a BBS és RND módszerek között ZAJ2 

esetén.  

Konklúzió: a kidolgozott eljárással még rossz teljesítményű beszédfelismerővel és/vagy 

zajos hanganyagok esetén is lehetséges felügyelet nélküli, a véletlenszerű kiválasztásnál 

szignifikánsan jobb minőségű beszélőadaptáció HMM-TTS rendszerekben.  

7. táblázat. Rossz felismerési eredmények szimulálásával készült félspontán adaptációs 

beszédkorpuszok felügyelet nélküli beszélőadaptációhoz. 

Jelölés Beszélő Nyelvi modell Zaj Időtartam PER WER 

FF8-FN-0G-RND Férfi 8. 0-gram - 9.5 perc 55% 100% 

FF8-FN-0G-BBS Férfi 8. 0-gram - 10 perc 52% 100% 

FF8-FN-0G-RND-ZAJ Férfi 8. 0-gram -50 dB 8.9 perc 70% 100% 

FF8-FN-0G-BBS-ZAJ Férfi 8. 0-gram -50 dB 9.4 perc 68% 100% 

FF8-FN-0G-RND-ZAJ2 Férfi 8. 0-gram -25 dB 9.7 perc 89% 100% 

FF8-FN-0G-BBS-ZAJ2 Férfi 8. 0-gram -25 dB 10.2 perc 88% 100% 

 

8. ábra. Az RND és BBS alapú gépi rendszerek vizsgálata szubjektív CMOS meghallgatásos 

teszttel. 

5.3. III. téziscsoport: Rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasás illesztése 

korlátozott erőforrású eszközökre. 

HMM-TTS rendszerek esetén a beszédelőállítás modern asztali számítógépeken valós 

időnél gyorsabban történik, azonban kisebb erőforrású eszközökön még optimalizálásra 

szorul. Igaz, hogy napjaink mobil eszközei már esetenként nagy teljesítményű processzorral 

és tároló kapacitással rendelkeznek, de erőforrásaikon számos rendszer- és utólag telepített 

alkalmazás osztozik. A disszertációmban vizsgálatra kerülő korábbi HMM-TTS 

optimalizációs kutatások során nem született publikáció a kódtábla alapú zajgenerátor 

bevezetéséről, a spektrumvonal páros (LSP, Line Spectral Pair) paraméterfolyamok és a 

szubjektív beszédminőség kapcsolatának vizsgálatáról, továbbá a sebesség növelésének 

érdekében a paramétergenerálás, a beszédkódolás és a hullámforma lejátszás 

párhuzamosításáról. Jelen téziscsoportban mérésekkel megállapítom a leginkább 

számításigényes részeket és inkrementális lépésekben megoldást kínálok a számítási idők 

csökkentésére melyek eredményességét mérésekkel és szubjektív meghallgatásos tesztekkel 

igazolom. Kutatásom során az adatbázis betöltésének idejét, a paraméterfolyam 
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generálásának idejét és a paraméterfolyamból beszédkódoló eljárással a hullámforma 

előállításának az idejét mértem a gépi hang megszólalásáig. A továbbiakban erre a három 

részre (1), (2) és (3)-ként hivatkozok. A méréseket három különböző mobil eszközön 

végeztem, melyek főbb paramétereit a 8. táblázat mutatja be. A készülékekre a táblázat 

alapján Mob1, Mob2 és Mob3-ként hivatkozom a továbbiakban. A kutatásokat angol nyelvű 

beszédkorpusszal végeztem (CMU ARCTIC / SLT) [13].  

8. táblázat. Az optimalizálás során használt korlátozott erőforrású eszközök. 

Készülék CPU típus CPU órajel [MHz] 

Mob1 (iPhone) Samsung ARM 11 412 

Mob2 (Spica) Samsung S3C6410 800 

Mob3 (Desire) Qualcomm QSD8250 1000 

 

 

III.1. tézis: [J1, C4] Modellt dolgoztam ki a rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasó 

korlátozott erőforrású eszközökön való megvalósítására, és kísérleti úton igazoltam, hogy 

segítségével a gépi beszéd előállítása szignifikáns minőségromlás nélkül szignifikánsan 

gyorsabb működésre képes. 

 

A zöngétlen hangok gerjesztését impulzus-zaj alapú beszédkódoló esetén Gauss-

eloszlású fehér zajjal modellezik. A Box-Muller eljárás [23] független, Gauss eloszlású, 

nulla várható értékű, egységnyi szórású fehér zajt hoz létre. HMM-TTS rendszerekben is ezt 

az eljárást használják elsődlegesen. Kódtábla alapú, fixpontos Gauss zaj generátorral már 

korábbi kutatásokban jelentős (mintegy tízszeres) teljesítménynövekedést értek el 

korlátozott erőforrású rendszerben a lebegőpontos számábrázolással szemben [24]. Igaz, 

hogy a kódtábla és az egész számú ábrázolás az előző eljáráshoz képest pontatlanságot 

okoz, azonban várhatóan ez a korlátozott erőforrású eszközön nem fog érzékelhető 

minőségromlást okozni. Ezen indokok miatt korlátozott erőforrású HMM-TTS rendszerek 

esetén ezt a megközelítést használtam fel. 

Következő lépésként a spektrális együtthatók modellezését módosítottam. HMM-TTS 

rendszerekben az általánosan elterjedt módszer az MGC (Mel-Generalized Cepstrum) és az 

MGC-LSP (Mel-Generalized Cepstrum-Line Spectral Pairs) megközelítés használata [25]. 

Az MGC a kepsztrum általánosított logaritmusa alapján számolt, a percepciós Mel-skála 

szerint módosított változata. Az MGC és MGC-LSP paraméterek alapján való spektrális 

formálást HMM-TTS rendszerekben leggyakrabban MLSA szűrővel valósítják meg. Az 

ideális MLSA szűrő átviteli függvénye azonban nem valósítható meg, ezért a gyakorlatban 

huszad-rendű Padé becsléssel közelítik. Ez növeli a számítások komplexitását, hiszen ekkor 

nemcsak a spektrális felbontás rendjével kell számolnunk, hanem a Padé becslés rendjével 

is. Amennyiben MGC és MGC-LSP paraméterekről áttérünk csupán LSP paraméterek 

használatára, a spektrális formálást LPC eljárással hajthatjuk végre, így jelentősen 

egyszerűsödik a rendszerünk, hiszen csak a spektrális felbontás rendjének megfelelő rendű 

szintézis szűrőre van szükségünk. Továbbá várhatóan ahogyan csökkentem az LSP 

felbontás rendjét, annál gyorsabban fog működni, természetesen eközben rosszabb 

beszédminőség is várható. Kutatásom során a tanítást 24-ed, 22-ed, 20-ad, 18-ad, 14-ed, 12-
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ed és 10-ed rendű LSP felbontással végeztem. (24-ed, 22-ed és 20-ad rendű szűrők esetén az 

összes tesztalannyal a meghallgatásos tesztet nem végeztem el, mert a beszédtechnológiai 

szakemberek által végzett előzetes teszt azt mutatta, hogy ezek minősége nem különbözik 

szignifikánsan a 18-ad rendű LSP felbontástól.) 

További teljesítménynövekedést okoz a döntési fák méretének a korlátozása. Négy 

különböző méretű döntési fával (lásd 9. táblázat) mértem meg a jelen téziscsoport 

bevezetőjében található lépések futásához szükséges időket.  

Számszerű kiértékelés: a fenti lépések esetén minőségromlással kell számolnunk, ezért 

fontos volt megvizsgálnom az elért teljesítménybeli növekedés és az észlelt gépi beszédhang 

minőségromlásának arányát. A méréseket inkrementális módon végeztem el, illetve a végső 

rendszerek esetén egy közös meghallgatásos teszttel ellenőriztem, hogy van-e az eredeti és a 

célrendszer között szignifikáns minőségbeli különbség. A sebességmérés eredményeit a 9. 

ábra, a meghallgatásos teszt eredményeit pedig a 10. ábra mutatja be. A két ábrán egyazon 

lépéshez tartozó számítási idő és a gépi beszéd minőségének értékei egymás alatt 

szerepelnek. A 9. ábrán a számítások (1), (2) és (3) részeit egymás felett ábrázoltam, és így 

az ábráról le lehet olvasni, hogy a gépi beszédhang megszólalásáig mennyi időre volt 

szükség.  

9. táblázat. A mobil eszközön való optimalizálás során használt döntési fák méretei. 

Beállítások 
   A döntési fa leveleinek a száma 

Méret [KByte] 
LSP LogF0 Időtartam 

Alapkonfiguráció 2883 3545 555 666 

#1 2282 2104 376 463 

#2 1227 1344 172 214 

#3 651 543 79 140 

 

 

9. ábra. A bevezetett módosítások hatására elért sebességnövekedés korlátozott erőforrású 

eszközökön futó HMM-TTS rendszerekben. 
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10. ábra. A bevezetett módosítások hatásának vizsgálata a korlátozott erőforrású 

eszközökön futó HMM-TTS rendszer minőségére (MOS teszt). 

 

Konklúzió: 12-ed rendű LSP felbontás esetén kódtábla alapú zajgenerátorral a döntési 

fák méretének mintegy 30%-al való csökkentése mellett nem volt szignifikáns minőségbeli 

különbség és a számítás mintegy ötszörösére gyorsult. A többi esetben vagy kevésbé 

csökkent a futási idő, vagy pedig szignifikáns romlás volt tapasztalható a gépi beszéd 

minőségében. 

 

III.2. tézis: [J1, C4] Eljárást dolgoztam ki a rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasó 

számításigényes folyamatainak (paramétergenerálás, beszédkódolás) a rendelkezésre álló 

erőforrások függvényében való párhuzamos működésére, és kísérleti úton megmutattam, 

hogy hatására azonos beszédminőség mellett a szövegfelolvasó válaszideje szignifikánsan 

javul. 

 

A gépi beszéd minőségét érintő lépések után a gépi beszéd minőségétől független 

módszert dolgoztam ki a reakcióidő csökkentése céljából. Ehhez a paramétergenerálás idő-

rekurzív módszerét oly módon bővítettem ki [26], hogy az aktuális terhelés függvényében 

kisebb egységekre (un. szegmensekre) bontva készítettem el a gépi beszéd hullámformáját. 

Általános szövegfelolvasó architektúrákban annak érdekében, hogy platform-független 

maradjon a megoldás, a hullámforma lejátszás nincsen megvalósítva. A hullámforma 

lejátszás bevezetésével igaz, hogy platformfüggővé válik a szövegfelolvasás, azonban a 

késleltetését a paraméterfolyam, a beszédkódolás és a hullámforma lejátszás 

párhuzamosításával lehetséges csökkenteni. Nevezzünk szegmensnek k darab keretből álló 

paraméterfolyamot. Ekkor a párhuzamos működés az alábbi lépések szerint valósítható meg: 

1. Paraméterfolyam generálás idő-rekurzív algoritmussal adott szegmenshez (k keret). 

Ezt átadom a beszédkódoló eljárásnak (2. lépés) és folytatom a paraméterfolyam 

kiszámítását a következő szegmensre.  

2. A szegmenshez tartozó paraméterfolyamból hullámforma készítése beszédkódoló 

eljárással.  

3. Szegmenshez tartozó hullámforma hozzáadása a lejátszási sorhoz. 
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A szegmens hosszát futásidőben határoztam meg a hálózaton keresztüli hang lejátszás 

analógiájára. A Ramjee és munkatársai által kidolgozott eljárás az alábbiak szerint működik 

[27]. Legyen n
i 

az i-edik audio csomag teljes késleltetése a hálózatban. Minden bejövő 

csomag esetén számoljuk ki d
i
-t, a becsült késleltetést, és v

i
-t, a késleltetés szórását a 

következőképpen: 

  ̂     ̂    (   )     (3) 

 
 ̂     ̂    (   )  | ̂    | (4) 

 

 

A (3) és (4) egyenleteket minden csomag esetén kiszámoljuk, de csak szünetek után 

használjuk fel. Szünet után a következő képlet alapján számoljuk ki a lejátszás késleltetését: 

     ̂     ̂  (5) 

 

A (3) és (4) egyenletekben szereplő A konstans adja meg a becslés memóriáját, a (5) 

egyenletben szereplő B pedig a késleltetés / csomagvesztés arányát határozza meg. A 

gyakorlatban A=0.998002 és B=4 értékeket használnak. 

A fenti eljárást a következőképp módosítottam a HMM-TTS számára: jelölje n
i 
az i-edik 

szegmens paraméterfolyam generálásának és beszédkódolásának együttes idejét. Ekkor d
i
-t, 

v
i
-t és p

i
-t az (3)-(5) egyenleteknek megfelelően számolom ki d

1
=n

1
, k

1
=30, v

0
=0 kezdeti 

értékek és A=0.99, B=4 konstansok mellett (i>0). Az i+1-edik szegmens kereteinek a 

számát megadó k
i+1

 értéket az alábbi képlet alapján módosítom 60 keretenként, ahol Tkeret a 

keret hosszát adja meg (a kísérleti mintarendszerben 25 ms): 

      ⌈
  

      
⌉ (6) 

 

 

A párhuzamos működésű beszédelőállítás sematikus blokkdiagramját a 11. ábra 

szemlélteti, a részleteket a disszertációban fejtem ki. 

Számszerű kiértékelés: ebben a tézisben ismertetett lépés nincs hatással a gépi beszéd 

minőségére, ezért nem volt szükség szubjektív meghallgatásos tesztre. A számításokhoz 

szükséges időket a 12. ábra mutatja be.  

Konklúzió: a tézisben bemutatott eredmények alapján a válaszidő mintegy ötszörös 

javulást mutatott a III.1. tézis végén előálló rendszerhez képest. A III. téziscsoport kezdetén 

kiindulásként használt rendszerhez képest pedig mintegy húszszorosára gyorsult a 

válaszidő.  
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11. ábra. A paramétergenerálás, beszédkódolás és hullámforma lejátszás HMM-TTS 

rendszerekben az aktuális terhelés figyelembevételével való párhuzamosításának sematikus 

blokkdiagramja. 

 

12. ábra. A minőséget nem érintő lépések során elért javulása a válaszidőnek. 
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6. Az eredmények alkalmazhatósága 

A következőkben téziscsoportonként foglalom össze, hogy a téziseimben bemutatott új 

kutatási eredményeket hol és hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni.  

Az első téziscsoport 1. és 2. téziseiben ismertetett eljárással jó minőségű, tartalom 

független magyar nyelvű szövegfelolvasó hozható létre. Általános felhasználásával számos 

(pl. képernyő felolvasó vak felhasználók részére, IVR - Interactive Voice Response, prompt 

generátor és további gépi beszéd alapú asztali számítógépen futó) beszédtechnológiai 

alkalmazás valósítható meg. Az I.2. tézisben bemutatott megoldás nemcsak magyar, hanem 

más nyelvekre is alkalmazható. Az I.3. tézis eredményeire támaszkodva 10-15 percnyi 

felvétel alapján beszélőadaptáció segítségével a korábbiaknál jobb minőségű új 

beszédhangok hozhatók létre. Az I.4. tézis alapján pedig az új beszédhangok létrehozásához 

beszélőfüggő és beszélőadaptált esetben sem szükséges az automatikus címkézés kézi 

ellenőrzése. Ennek az eredménynek köszönhetően jelentős többletmunkát takaríthatnak meg 

a HMM-TTS alapú gépi beszéddel foglalkozó mérnökök. A bemutatott eredmények idegen 

nyelvekre is alkalmazhatóak. 

A második téziscsoportomban bemutatott eredmények elsődleges újdonsága, hogy 

segítségükkel teljesen automatikusa módon új, adott célbeszélőkre jellemző 

hangkarakterisztikák létrehozása lehetséges. Ezzel a megoldással lehetőség van például 

telefonos adatbázisokból nagyszámú beszédhangot tartalmazó szövegfelolvasó rendszer 

automatikus létrehozására. Emellett arra is lehetőséget biztosít, hogy az adott HMM-TTS 

rendszert automatikusan a felhasználó hangjára lehet szabni. Például a mobil eszköz adott 

idő után emberi beavatkozás nélkül „megtanul” a tulajdonosa hangján beszélni. Tovább 

vizsgálandó kérdés, hogy a megoldás mennyire terjeszthető ki idegen nyelvekre (hipotézis: 

kiterjeszthető). A II.1. tézisben bemutatott eljárás jó minőségű beszédfelismerés esetén, míg 

a II.2. tézis rosszabb minőségű beszédfelismerés esetén nyújt megoldást felügyelet nélküli 

HMM-TTS beszélőadaptációra. 

Harmadik téziscsoportom eredményeire támaszkodva az első téziscsoportban bemutatott 

szövegfelolvasó korlátozott erőforrású eszközökön is futtathatóvá válik, és a módszer 

figyelembe veszi az eszköz aktuális számítási terheltségét a gépi hang megszólaltatása 

során. A kutatómunkát napjaink mobil eszközein végeztem. Az kutatás eredményeként 

létrejött rendszert a Google Android telefonok rendszer szintű TTS-eként lehet használni, 

amely szélesebb körű felhasználási lehetőségeket nyújt. Ilyen lehetőség például az SMS / E-

mail felolvasás, e-könyv felolvasás, a hívó fél nevének felolvasása, navigáció során a 

hangos visszajelzés, mobil képernyő felolvasó vak és gyengénlátó felhasználók számára, 

stb. Az ebben a téziscsoportban bemutatott eredmények angol nyelvű HMM-TTS-el 

készültek, de mivel nem tartalmaznak nyelv specifikus elemeket, így más nyelvekre is 

alkalmazhatóak. A kutatás részeként a magyar nyelvű változatot is elkészítettem. Továbbá a 

mobil HMM-TTS hangkarakterisztikáját az értekezésem korábbi részében bemutatott 

módszerekkel szintén lehetséges módosítani. 

Mindegyik téziscsoportom eredményeit mintarendszerekben alkalmaztam.  
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