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1. Bevezetés

A Héraklésztől származó idézet, mely szerint „az egyetlen állandó a változás maga”, feltétle-
nül igaz a beszédtechnológia területére is. Habár az automatikus beszédfelismerésre (röviden
ASR, az angol megfelelője után) számos alkalmazási példát tudunk említeni, ezen megoldá-
sok lényegi funkciója kimerül a beszéd-szöveg átalakításban. Az elhangzottak értelmezése,
további analízise elmarad, ez pedig a Big Data és a mesterséges intelligencia korszakában
fontos limitációnak számít. A kutatókat régóta foglalkoztatja, hogy a gépek tudnak-e az
emberhez hasonlóan viselkedni, fel lehet-e őket ruházni az emberi léthez társult, hasonló
vagy ugyanolyan szintű intelligenciával [1]. Természetesen ez a gondolkodásmód áthatja a
beszédtechnológia területét is. A gépi (ASR) átirat további, mélyebb feldolgozásával a beszélt
nyelvi értelmezés (angolul Spoken Language Understanding, röviden SLU) foglalkozik. A
gép célja, hogy az emberi megnyilatkozásokból detektálja a jelentést, valamint a beszélő
szándékát; a hozzá kapcsolódó kutatásokat legtöbbször egy személyi asszisztens példáján
keresztül szemléltetik [2, 3]. Az SLU-alkalmazások esetén egyaránt fontos a beszéd és a
szöveg intelligens feldolgozása. A szöveg esetén a szintaktikai-szemantikai elemzést végző ter-
mészetes nyelvi feldolgozás (angolul Natural Language Processing, röviden NLP) eszközeire,
pl. a szófaji elemzésre, névelem-felismerésre és a függőségi elemzésre is támaszkodhatunk. A
felsorolt eszközöket eredetileg hibátlan, kézi átiratokra tervezték, ugyanakkor az általános
tapasztalat az, hogy a gépi átirat ritkán tökéletes. Eddig kevés figyelmet fordítottak arra az
NLP alkalmazások fejlesztésekor, hogy a szóhibákkal szemben is robusztusak legyenek. Az
SLU-alkalmazások a szöveges elemzés mellett akusztikai eseményekből is tudnak információt
meríteni. A disszertációm célja, hogy a gépi (ASR) átirat funkcionális bővítésére javasoljak
szöveges és prozódiai alapon nyugvó megoldásokat.

Mint ismeretes, a szupraszegmentális (prozódiai) jellemzők segítik a beszédfelismerő
rendszereket különböző, az információstruktúrához kapcsolódó egységek (szó-, frázis- vagy
mondathatárok), vagy akár az érzelmek azonosításában is [4]. Ezek az akusztikai markerek
nemcsak a beszédfelismerő rendszerek robusztusságát képesek növelni [5], hanem az SLU-
alkalmazásoknak is jelentős hasznára válnak, a nyers, gépi átiratot kiegészítendő központozási
vagy kapitalizációs információkkal [6].

A változó trend nemcsak a beszédfelismeréstől a beszédértelmezés felé történő elmozdu-
lásban mutatkozik meg, hanem a gyorsan változó módszerekben is. A mély tanulás (angolul
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Deep Learning), azon belül a mély neurális hálók megjelenése a beszédtechnológia terü-
letét is megreformálta. A legutóbbi 2018-as Gartner hype görbe szerint, a mély neurális
hálók a "felfokozott elvárások" fázisába léptek; rengeteg üzleti és kutatási projekt célja ezen
technológia előnyeinek kihasználása, melyhez legtöbbször Big Data analitika is párosul. A
mély neurális hálón alapuló modellek egyik kedvező tulajdonsága, hogy a beszéd és a szöveg
különböző szintű absztrakcióját képesek kinyerni és modellezni, különböző rétegzett archi-
tektúrák segítségével [7], a hálók általános paradigmáinak megváltoztatása nélkül. Példának
okáért megemlíthetjük, hogy az akusztikai modellezésben a rejtett Markov-modell (HMM)
és Gauss-keverékek (GMM) hibrid módszerétől áttértek először a HMM-mély neurális alapú
hibrid (HMM-DNN) megoldásokra [8], de manapság találkozhatunk teljesen neurális háló
alapú megoldásokkal [9]. A szövegfeldolgozásban, nyelvi modellezésben az igazi áttörést a
Word2Vec jelentette [10], és vannak teljes körű ("end-to-end") mély neurális hálós megoldások
az SLU területén belül is [11].

Vizsgálataim középpontjában a magyar nyelv áll, ezért fontosnak tartom annak legfőbb
jellemzőit megemlíteni. Nyelvünk rendkívül agglutináló természete, a relatíve kötetlen szó-
rend, és a világnyelvekhez viszonyított kevés számú anyanyelvű beszélő miatt a beszéd- és a
nyelvtechnológiai alkalmazások tervezése kitüntetett odafigyelést igényel. A HMM-DNN ala-
pú hibrid rendszereket magyar ASR-kutatók is tanulmányozták [12, 13], a természetes nyelvi
feldolgozásban pedig több, szófaji elemzésre és névelem-felismerésre is alkalmas megoldás
született [14, 15, 16, 17, 18, 19], valamint egy szintaktikai-szemantikai feldolgozó eszközlán-
cot is kidolgoztak [20]. A hazai SLU-kutatások eddigi legfőbb eredményeként kulcsszavak
azonosítására [21], szemantikai fókusz detektálására [22], és automatikus kivonatolásra [23]
alkalmas eszközökkel találkozhatunk, melyek szöveges és akusztikai elemzésekből származó
információkat is felhasználnak.
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2. Kutatási célkitűzések

Az első téziscsoportom középpontjában egy meglévő, magyar nyelvű prozódiai alapú automa-
tikus szegmentálási módszer továbbfejlesztése áll. A prozódiai jelenségek bizonyos mértékben
a szintaktikai-szemantikai információt is tükrözik. A kötött hangsúlyozású magyar nyelv
esetén, a prozódiai hangsúlydetektálás segítségével szintaktikailag és szemantikailag összekap-
csolható nyelvi egységek (szavak, frázisok) beazonosítása lehetséges. Az általam kidolgozott
szegmentálási módszer egy, az intonációs görbét modellező algoritmuson alapul, melynek neve
súlyozott korreláción alapuló atom dekompozíció (angolul Weighted Correlation-based Atom
Decomposition, röviden WCAD) [24]. Ezt a módszert kombinálva egy korábbi HMM/GMM
alapú megoldással [5] javul a prozódiai szegmentálás minősége. Ezt követően a szintén kötött
hangsúlyozású francia nyelvre mutatom be a modellem adaptálását. A magyar hangsúlyozási
szokásokkal ellentétben [25] a főhangsúlyos szótag nem az első, hanem az utolsó a francia
nyelvben [26].

A második téziscsoportom az általam kidolgozott, magyar nyelvű automatikus központo-
zási megoldásokhoz kapcsolódik. A központozás az írott nyelvre vonatkozó szegmentálási
feladatnak tekinthető. Rekurrens neurális hálókon alapuló, szószintű és karakterszintű megol-
dásokat fejlesztettem ki magyar nyelvre, melyek segítségével szövegalapú kombinált rendsze-
reket is implementáltam. Végezetül szöveges-akusztikai hibrid megoldásokat is kidolgoztam;
az agglutináló és kötetlen szórenddel jellemezhető magyar nyelvre az akusztikai jellem-
zők bevonását kiemelkedően fontosnak tartom. Modelljeimet angol nyelven is kiértékeltem,
összehasonlítva a magyar nyelvű eredményekkel.

A harmadik téziscsoportom az automatikus központozás szubjektív, felhasználó-központú
kiértékelésével foglalkozik. Habár az automatikus központozási megoldások egyre népszerűb-
bek, a végfelhasználók körében korábban nem vizsgálták meg a megoldások hasznosságát,
és fennáll a kockázata annak, hogy az objektív mértékek nem tükrözik hűen az emberek
szubjektív benyomásait. Ebből kifolyólag, szubjektív tesztekkel igazolom, hogy nemcsak a
kézi, hanem az automatikus központozás is növeli a szövegek olvashatóságát, érthetőségét.
Tudomásom szerint, ez egy egyedi kutatásnak számít 1; nem találtam korábbi, a végfelhasz-
nálókra fókuszáló, hasonló szubjektív kiértékelést az automatikus központozás témakörében.
A szubjektív teszteket egy normál hallású, valamint egy siket és nagyothalló fiatalokból álló
csoporttal is elvégeztettem, ezt követően statisztikai módszerekkel kiértékeltem.

1A kutatás egyedi jellegét az Interspeech 2018 konferencia Best Student Paper zsűrije is megerősítette.
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3. Kutatási módszertan

Kutatásaim során, az általam kidolgozott algoritmusokat információ-visszakeresésben hasz-
nált objektív metrikákkal, szubjektív tesztekkel és statisztikai vizsgálatokkal, kísérleti úton
értékeltem ki. A következő felsorolásban téziscsoportonként mutatom be a legfontosabb
anyagokat és módszereket:

1. Atom dekompozíció – alapú prozódiai hangsúlydetektálás és fonológiai frá-
zisszegmentálás: Módszerem kidolgozásánál két beszédadatbázist használtam fel,
melyek olvasott szövegeket tartalmaznak. A beszédfelvételek mellé fonéma- és szószintű
annotálás is tartozott. A hangsúlydetektáló és fonológiai frázisszegmentáló megoldásom
egy intonációs modell (WCAD) komponenseit használja fel. Statisztikai mérésekkel
kiértékeltem a magyar és a francia nyelv hangsúlyozási jellegzetességeit. Módszereimet
Python és Perl nyelvekben implementáltam. Az automatikus úton előállt frázisszintű
szegmentálásokat kézi referenciákkal hasonlítottam össze, a tématerületemen gyakran
használt kiértékelési mértékek segítségével: pontosság, fedés, és F-pontszámok.

2. Automatikus központozás neurális hálózatokkal: A magyar nyelvű automati-
kus központozást végző modelljeimet state-of-the-art technikával implementáltam;
az implementációhoz a Python programozási nyelv mély neurális hálók tervezésé-
re alkalmas Keras [27] keretrendszerét használtam, a modelleket NVIDIA grafikus
kártyán (GPU-n) tanítottam. A modellek iteratív finomhangolását hiperparaméter-
optimalizálással végeztem el. A szöveg alapú modellek tanításához és kiértékeléséhez
egy nagyobb, 15 millió szavas, az MTVA televíziós műsorainak kézi és gépi átiratait
tartalmazó korpuszt használtam, míg az akusztikai és a szöveges-akusztikai hibrid meg-
oldások kiértékeléséhez egy kisebb, 3 órányi hanganyagot tartalmazó részkorpuszt. A
kiértékelésnél a pontosság, fedés és F1-pontszám mellett egy erre a feladatra specifikus
mértéket, a slot hibaarányt (Slot Error Rate, SER) is alkalmaztam. A magyar nyelvű
vizsgálatok mellett modelljeimet angol nyelvre is optimalizáltam és kiértékeltem.

3. Az automatikus központozás felhasználó-központú szubjektív kiértékelése:
A szubjektív kísérletek során az MTVA adatbázis teszthalmazának szövegeit használ-
tam fel. A szövegek az átirat és a központozás módjában különböztek egymástól. A
felhasználóktól kapott értékeléseken statisztikai elemzést végeztem el, a számításokhoz
az IBM SPSS szoftvert használtam.
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4. Új eredmények

4.1. Atom dekompozíció-alapú prozódiai hangsúlydetektálás és

fonológiai frázisszegmentálás

Az automatikus hangsúlydetektálás és frázisszegmentálás a gépi beszédértelmezés fontos,
nyitott problémái közé tartozik; mindkét témához a prozódiai jegyek (alapfrekvencia, energia
és időtartam) vizsgálata kapcsolható. Az automatikus frázisszegmentálás kiemelt fontosságú,
hiszen biztosítja a beszédjel szegmentálását (tokenizálását), mielőtt a gépi átirat további
feldolgozásra kerülne. Az automatikusan detektált intonációs (mondatszerű) egységek külön-
böző osztályozási feladatok bemeneteként funkcionálnak (pl. téma szerinti szegmentáláshoz,
dialógus funkcióinak címkézéséhez, automatikus nyelvi elemzéshez, információkinyeréshez,
összefoglalók készítéséhez, automatikus beszédértelmezéshez [28, 29, 30]. Az akusztikai
szempontból hangsúlyos, prozódiai kiemelkedésnek számító események beszélt nyelvi feldolgo-
záshoz köthető vizsgálata több évtizedes múltra tekint vissza; elsőként a szavak fontosságához
illetve a dialógusok témaváltásához kapcsolódó összefüggéseket vizsgálták [31, 32].

A következőkben bemutatom a magyar és francia nyelv szabályszerűségeihez adaptált au-
tomatikus prozódiai hangsúlydetektáló és frázisszegmentáló módszereimet. Ehhez a súlyozott
korreláción alapuló atom dekompozíciós modellt (Weighted Correlation Atom Decomposition,
(WCAD)) használom fel [24]. Téziseimmel alátámasztom a WCAD-módszerból származó
lokális atomok hangsúly- és frázisdetektáláshoz köthető hasznosságát, magyar és francia
nyelvre. Az atomok és a szótagszintű információk közötti kapcsolat különböző a vizsgált
nyelvek esetében; habár mindkét nyelv kötött hangsúlyozású, a magyar nyelvben a hangsúly
a fonológiai frázis első szótagjára [33], míg francia nyelvben ez tipikusan az utolsó szótag-
ra esik [34]. A fonológiai frázis (FF) definíció szerint egy főhangsúlyos szótaggal kezdődő
szótagfüzér (prozódiai egység), amely egy bizonyos intonációs kontúrt, beszéddallamot hor-
doz [35, 36]. A módszeremet egy korábbi, felügyelt gépi tanuláson alapuló HMM/GMM
alaprendszerrel hasonlítom össze [5].

4.1.1. A WCAD algoritmus

A WCAD [24] algoritmus egy olyan modellezési technika, mely az intonációs görbét egy
frázisatom és több lokális atom szuperpozíciójaként írja le. Az atomok gamma valószínűségi
eloszlási függvénnyel jellemezhetők, melyet az alábbi képlet ír le:
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Gk,θ(t) = 1
θkΓ(k)t

k−1e−t/θ for t ≥ 0 . (1)

Az 1. képletben θ a skálaparaméter, amely az atom szélességét definiálja, k az alakparaméter,
amely a rendszer rendjével áll összefüggésben, a Γ() pedig a gamma függvényt jelöli. Az
algoritmus az atomokat az úgynevezett matching pursuit [37], [38] módszerrel nyeri ki,
ahol a költségfüggvény a súlyozott korreláció (WCORR) [39], mely a referencia F0 kontúr
és annak (frecon) rekonstrukciója közötti eltérést méri. A súlyfüggvény a p(i) zöngésség
valószínűségének (probability of voicing (POV) [40]), és a megnyilatkozás e energiájának a
szorzata.

A WCAD algoritmus során első lépésként a frázisatom, azt követően pedig a lokális
atomok kinyerése történik meg iteratív módon, azokat kiválasztva, amelyek maximalizálják
a WCORR értékét. Két leállási feltétele van az algoritmusnak: i) Ha az frecon elérte a
konfigurált WCORR küszöbértéket, és ii) a kinyert lokális atomok amplitúdója egy adott
küszöbérték alá csökken.

Az atomok sűrűségét paraméterrel kontrolláltam (0,025-0,5 között), ez befolyásolta a
kinyert lokális atomok számát. Egy skaláris wrecon szorzót vezettem be, amelyet az frecon
görbe meghatározása esetén a leállási kritérium részeként vesz figyelembe az algoritmus.
A wrecon érték növelésével sűrűbb dekompozíció figyelhető meg. A lokális atomokat az új
hangsúlydetektáló megoldásomhoz használtam fel. A lokális atomok feltételezéseim szerint
erősen korrelálnak a hangsúlyhelyekkel, így a frázishatárokkal is.

4.1.2. WCAD-alapú, hangsúlydetektálásra alkalmas módszer

A WCAD-alapú, hangsúlydetektálásra alkalmas módszerem főbb lépései a következők:

1. Lokális atomok kinyerése: A lokális atomokat a 4.1.1. fejezetben bemutatott módon
nyerem ki a beszédfelvételből. Különböző wrecon paramétereket is használok, mely
kontrollálja az atomok sűrűségét, és egyúttal hatással van a hangsúlydetektálás és a
FF szegmentálás teljesítményére is. A WCAD algoritmusból származó lokális atomok
időbélyege és amplitúdója ismert a kimeneten.

2. Lokális atomok címkézése: A kinyert atomokat amplitúdó szerint csoportosítom;
a pozitív amplitúdóval rendelkezőkre atomcsúcs néven, a negatív amplitúdójúakra
atomvölgy néven hivatkozom. Az atomcsúcsok ’H’ címkét kapnak, az atomvölgyek
pedig ’L’ címkét (reflektálva az angol ’High accent’ és ’Low accent’ megnevezésekre).
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3. Szótagok címkézése: A szótagok időbélyegeit a gépi átirat kényszerített illesztésének
fonémaszintű szegmentálásából határoztam meg. A címkézésben a szóban elfoglalt
pozíció szerint megkülönböztetek kezdő (Word-Initial (WI)), közbülső (within-word,
(WW)), záró (word-terminal (WT)) szótagokat, illetve külön jelölést kapnak az egy
szótagból álló szavak (Word-singleton (WS)).

4. Atomok hozzárendelése a szótagokhoz:Minden atomot az időbélyeg szerint hozzá
kapcsolódó szótaghoz rendelek. Előfordulhatnak olyan esetek, jellemzően a magasabb
wrecon értékkel konfigurált WCAD-algoritmus esetén, hogy egy szótagra több atomcsúcs
vagy atomvölgy jut. Ez legtöbbször a megnyilatkozás elején vagy végén történik meg.
Ebben az esetben szükséges az atomok szűrése, hogy minden szótagra legfeljebb egy
atom jusson, melynek módja a következő:

• ha amplitúdóban megegyező atomok tartoznak a szótaghoz, a hozzá tartozó jelölés
megmarad (’H’ az atomcsúcsokra, ’L’ pedig a völgyekre);

• ha a szótaghoz rendelt atomok amplitúdója különböző, többségi döntés alapján
történik a címke kiválasztása (’H’, ha több atomcsúcs van, ellenkező esetben pedig
’L’ a több atomvölgy miatt);

• ha megegyezik a szótagra jutó atomcsúcsok és atomvölgyek száma, akkor az
időben legkorábbi atom címkéjét tekintem dominánsnak, egyben végső címkének.

A végső atompozíció így a megmaradt, domináns atom időbélyegét örökli meg.

A hangsúlydetektálás kiértékelése összefügg a fonológia frázisszintű szegmentálással. A
szegmentáló módszerem figyelembe veszi az atomcsúcsokat és az atomvölgyeket is, így a
hangsúlydetektálásra vonatkozó kiértékelés közvetetten történik meg, a végleges alkalmazási
mód értékelésén keresztül. Mielőtt rátérnék a szegmentáló eljárásom ismertetésére, az atomok
és a szótagok közötti statisztikai összefüggéseket foglalom össze röviden, mindkét nyelv esetén
(részletesebben ezek az információk a disszertációban találhatók meg).

4.1.3. WCAD-alapú fonológiai frázisszegmentáló eljárás magyar nyelvre

A hangsúlydetektáló és FF szegmentáló módszerem kiértékeléséhez a magyar nyelvű, olvasott
szövegeket tartalmazó BABEL [41] beszédadatbázis részhalmazát használtam fel. A teljes
adatbázis 60 beszélőtől 2,8 órányi felvételt tartalmaz, de referenciaként csupán 400 mondathoz
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készült fonológiai frázisszintű szegmentálás. Ezen mondatokhoz a szó- és fonémaszintű
annotációk generálása kényszerített illesztéssel történt, melyekre szabályalapú szótagolást
hajtottam végre.

Hangsúlyozáshoz kapcsolódó összefüggések magyar nyelvre
Amint a [42] szerzői is ismertették (több, az intonációt jellemző megállapítás között), a

magyar nyelv kötött hangsúlyozású nyelv, a főhangsúly a szavak első szótagjára esik. Ebből
kiindulva, segédhipotéziseket vezetek be, amelyek szerint a magyar nyelvben az atomcsúcsok
legfőképpen a szavak kezdőszótagjához társulnak, az atomvölgyek pedig a záró szótagokhoz.
Az egyszótagú szavakat is belevettem a vizsgálatokba, figyelembe véve azok atomra vonatkozó
jellegzetességeit.

A relatív gyakoriságra vonatkozó mértékek (a disszertációban R1, R2, R3 néven találhatók
meg) arról tanúskodnak, hogy a kezdőszótagok (vagy egyszótagú szavak) 60%-ára esik
atomcsúcs, míg a zárószótagok (vagy egyszótagú szavak) 50%-ára esik atomvölgy. Ha a
continuation rise (vagyis a megnyilatkozás folytatását jelző F0-emelkedés) jelenségét a
zárószótagokra figyelembe vesszük, az atomcsúcsok 85%-a potenciálisan számít a fonológiai
frázishatárok jelzésében.

Az atomcsúcsokkal és atomvölgyekkel rendelkező szótagok arányát összevetve az összes
kezdő- és zárószótaggal (melyeket az R4 és R5 metrikák definiálnak a disszertációban),
a mértékeim korrelálnak a magyar nyelvre vonatkozó hangsúlyozási mintázatokkal, mely
szerint a szavak 33-50%-a hangsúlyos átlagosan a magyar nyelvű olvasott szövegekben [43]
(a beszélő stílusától és a beszélők közti variáltságtól függően [44]). A kapott eredmények
alátámasztották a segédhipotéziseimet.

Fonológiai frázisszegmentáló eljárás kiértékelése magyar nyelvre
Tézis I.A. [C3,J2] Kísérletileg igazoltam, hogy az általam kidolgozott, atom dekompozíciós

technikán alapuló, fonológiai frázisokra történő automatikus szegmentálási módszer szignifi-
kánsan felülmúlja a korábbi, HMM/GMM alapú frázisszegmentáló alaprendszer teljesítményét
(relatív 7%-kal F1-pontszám tekintetében, a vizsgált magyar nyelvű korpuszon).

Az előző szakaszban bemutatott hangsúlyozási eredmények tükrében, a szótagokhoz rendelt
atomok segítségével FF szegmentálás valósítható meg, a következőképpen:

• A fonémaszintű szegmentálásból származó, 200 ms-nál hosszabb csendes szakaszokat
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(szüneteket) az algoritmus megtartja;

• FF kezdetét jelzi, ha bármely szó kezdőszótagjához atomcsúcs (H) rendelt;

• FF végét jelzi, ha bármely szó utolsó szótagjához atomcsúcs (H) tartozik, és ezt szünet
követi (continuation rise jelensége);

• FF végét jelzi az is, ha bármely szó utolsó szótagjához atomvölgy (L) tartozik, utána
pedig szünet következik (ez egyben a megnyilatkozás végét is jelenti).

A módszeremet egy korábbi HMM/GMM alaprendszerrel összevetve értékeltem ki, mely-
nek részletes ismertetése az [5] cikkben található meg. Kiszámítottam a Fedés és a Pontosság
mértékeket a Valós Pozitív (TP ), Hamis Negatív (FN) és a Hamis Pozitív (FP ) értékek
segítségével, valamint az F-pontszámot is:

Fedés = TP

TP + FN

Pontosság = TP

TP + FP

Fβ = (1 + β2) · Pontosság · Fedés
(β2 · Pontosság) + Fedés, β = 1, 2...

(2)

Esetemben a módszeremből származó, hangsúlyos szótagok és csendes szakaszok által auto-
matikusan detektált fonológiai frázisokat vetem össze nyelvész szakértők által készített kézi
címkézésű referenciákkal. A detektálást bizonyos időbeni TOL toleranciaküszöb mellett te-
kintem helyesnek, a referencia FF-határok időbélyegéhez viszonyítva. A TOL érték definiálja
az időbeni éltérés mértékét, amely mellett a prediktált frázishatárokat helyesnek tekintem.

Mind a HMM/GMM alaprendszer, mind a WCAD eljárás esetén kontrollálható a gépi
úton történő FF beszúrások száma. A HMM/GMM rendszer esetén ezt a beszúrási log-
likelihood logPins, WCAD esetén pedig a wrecon paraméter teszi lehetővé. Ezen paraméterek
finomhangolásával rajzolódik ki a két rendszer különböző munkapontokban vett teljesítménye
a pontosság és a fedés tükrében; sűrű FF szegmentálás esetén magas fedéshez alacsony
pontosság érték társul, ritka szegmentálás esetén pedig ennek fordítottja figyelhető meg.

A két módszer magyar nyelvű FF szegmentálására vonatkozó pontosság és fedés görbék
az 1. ábrán láthatók, illetve feltüntettem F-mértékeket is, mely az egyes módszerek összes
kimért munkapontján vett F1-értékek átlagából adódik (WCAD esetén 10, HMM/GMM
esetén pedig 25 munkapont, a wrecon és a logPins paraméterértékek számosságából adódóan).
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1. ábra. A HMM/GMM alaprendszer és a WCAD-alapú rendszer fonológiai frázisdetektálására
vonatkozó fedés, pontosság, és F-pontszám értékek ábrázolása, magyar nyelvre, TOL=100
ms küszöbérték mellett.

A WCAD-alapú módszeremmel a korábbi alaprendszerhez képest szignifikáns (p < 0, 05), 7
százalékos relatív javulást értem el, F1 mérték tükrében.

Ezen módszereket az F1 mértékben maximális értéket mutató munkapontok mentén
is összehasonlítottam, mely a WCAD esetében a wrecon = 0, 5 paraméterhez, illetve a
HMM/GMM esetében a logPins = −30 paraméterhez tartozik (rendre F1 = 0, 72 és F1 =
0, 67); a különbség így is relatív 7%, a WCAD módszer javára.

Az előző fejezetekben leírtakat összegezve kijelenthető, hogy a magyar nyelvű fonológiai
frázisdetektálásra vonatkozó eredmények igazolják az atomcsúcsok és a hangsúlyok, valamint
az atomvölgyek és a következő szón esedékes hangsúlyok közötti magas korrelációt.

4.1.4. Hibrid fonológiai frázisszegmentáló eljárás magyar nyelvre

Tézis I.B. [C2,J2] Az általam kidolgozott, atom dekompozíciós technikán alapuló frázisszeg-
mentáló módszert a korábbi, HMM/GMM alaprendszerrel egy hibrid rendszerré kombináltam,
így a fonológiai frázisszegmentálás pontosságát szignifikánsan növeltem, a HMM/GMM
alaprendszerhez viszonyítva (relatív 11%-kal, F1-pontszám tekintetében, a vizsgált magyar
korpuszon).
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A hibrid rendszeremben a WCAD-alapú megoldást kombináltam a HMM/GMM alap-
rendszerrel, a fonológiai frázisszegmentálás pontosságának növelése érdekében. A kombinálás
során a két rendszer által szolgáltatott frázishatárokat egyesítettem egy közös szegmentá-
lásba. Mivel az egyes intervallumok jelentősen átfedhetnek, duplikátumok keletkezhetnek,
ezért az összefésülés során azokat a frázishatárokat összevontam, amelyek 250 ms-on belül
helyezkedtek el egymáshoz képest. A magyar hibrid rendszerre vonatkozó pontosság és fedés
értékek, valamint a módszerek összes kimért munkapontján vett átlagos F-pontszámok a 2.
ábrán láthatók.

2. ábra. A HMM/GMM alaprendszer, a WCAD-alapú és a hibrid rendszer fonológiai frázis-
detektálására vonatkozó fedés, pontosság, és F-pontszám értékek ábrázolása, magyar nyelvre,
TOL=100 ms küszöbérték mellett.

A hibrid modell munkapontjainak száma megegyezik a HMM/GMM alaprendszerével.
A WCAD és HMM/GMM alapú módszert kombináló hibrid rendszeremmel szignifikáns
(p < 0, 05), 11%-os relatív javulást értem el a fonológiai frázisok detektálásában, a korábbi
HMM/GMM alaprendszer teljesítményéhez viszonyítva, a kimért munkapontok összességén
vett átlagos F1 pontszám tekintetében.

A hibrid rendszerem legjobb teljesítménye F1 = 0, 74, melyet a WCAD rendszer
wrecon = 0, 5 paraméter melletti FF-határainak és a HMM/GMM rendszer logPins = −30
melletti FF-határainak kombinálásával értem el; ez pedig relatív 9,5%-os F1-pontszámbeli
teljesítményemelkedést jelent.
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4.1.5. WCAD-alapú és hibrid fonológiai frázisszegmentálás francia nyelvre

A kísérleteimhez a francia nyelvű SIWIS beszédadatbázist részhalmazát használtam fel [45].
A rendelkezésemre bocsájtott adatbázis 20 beszélőtől 2,2 órányi felvételt foglal magában, de
csak 300 darab kézzel címkézett, fonológiai frázisokra szegmentált mondat állt rendelkezé-
semre. A felvételekhez szó- és fonémaszintű annotáció is tartozott.

Hangsúlyozáshoz kapcsolódó összefüggések francia nyelvre
A francia nyelvben a fonológiai frázisok vége (right edge) könnyebben jelezhető a gyakori

emelkedő F0 kontúr miatt [34], habár ez nem egy általános jelenség. Például a megnyilatkozás
vagy a fókusz végén a dallammenet hasonlít a magyar nyelven látottakhoz, ahol a prozódiai
kiemelkedés (salience) a frázis legelején van. A francia nyelvű fonológiai frázisok intonációs
mintázatait figyelembe véve, az alábbi segédhipotézist fogalmaztam meg az intonációs görbe
közelítése kapcsán; a fonológiai frázisok elején és végén az atomok inverz természetűek,
azaz atomcsúcs várható a frázis kezdetén, a végén pedig atomvölgy, vagy ennek fordítottja
figyelhető meg. Az alábbi páros előfordulásokat összesítettem; (i) a kezdőszótagra atomcsúcs
esik és azt egy zárószótagra illesztett atomvölgy követi (ii) a kezdőszótagra atomvölgy esik
és azt egy zárószótagra illesztett atomcsúcs követi. Az eredményeket vizsgálva a SIWIS
korpuszon, a fentebb részletezett atompárok segítségével a szóhatárok visszaállítása 63-80%-
os pontossággal lehetséges, különböző wrecon konfigurációk mellett. Ezt a pontosságértéket
kellően magasnak ítéltem meg ahhoz, hogy prozódiai hangsúlydetektáló és frázisszegmentáló
eljárást dolgozzak ki francia nyelvre is.

Fonológiai frázisszegmentáló eljárás kiértékelése francia nyelvre
Tézis I.C. [J2] Kísérletileg igazoltam, hogy az általam kidolgozott, atom dekompozíci-

ós technika alapú frázisszegmentáló módszer francia nyelvre adaptált változata a korábbi
HMM/GMM alaprendszerrel összevetve hasonló teljesítményt nyújt, hibrid konfiguráció esetén
pedig szignifikánsan meghaladja azt (relatív 6%-kal, F1 tekintetében, a vizsgált korpuszon).

A francia nyelvű FF szegmentálási eljárásom a következő:

• A fonémaszintű szegmentálásból származó, 200 ms-nál hosszabb csendes szakaszokat
(szüneteket) az algoritmus megtartja.

• A fonológiai frázis kezdetét jelzi, ha bármely szó első szótagjára atomcsúcs (H) kerül.
Ebben az esetben az FF végét a soron következő, zárószótagra eső atomvölgy (L) jelzi.
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• A FF kezdetét jelzi az is, ha bármely szó első szótagjára atomvölgy (L) kerül. Ebben
az esetben, az FF végét a soron következő, zárószótagra eső atomcsúcs (H) jelzi.

A francia nyelvű hibrid módszer esetén a 4.1.4. fejezetben, magyar nyelvre bemutatott
összefésülési stratégiákat alkalmaztam. A francia nyelvre vonatkozó WCAD-alapú és hibrid
FF szegmentálásra vonatkozó eredményeimet közösen prezentálom a 3. ábrán TOL =
100 ms időbeni toleranciaküszöb mellett. Ezen a szinten a WCAD-alapú módszerem nem
eredményezett javulást a korábbi alaprendszerhez képest. A legjobb eredmény WCAD
esetében a wrecon = 0, 5 paraméterhez, illetve a HMM/GMM esetében a logPins = −20
paraméterhez tartozik (rendre F1 = 0, 62 és F1 = 0, 68).

A hibrid módszeremmel viszont szignifikáns (p < 0, 05), 6%-os (relatív) javulást értem el
az összes kimért munkaponton vett átlagos F1 tekintetében, a HMM/GMM alaprendszerhez
viszonyítva. Ezen túlmenően a legjobb, F1 = 0, 71 értéket a hibrid rendszer esetében a
WCAD rendszer által wrecon = 0, 025 paraméterrel, illetve a HMM/GMM rendszer által
logPins = 5 paraméterrel detektált FF-szegmentálások egyesítése után kaptam, mely relatív
4%-os teljesítménynövekedést mutat.

3. ábra. A HMM/GMM alaprendszer, a WCAD-alapú és a hibrid rendszer fonológiai frázis-
detektálására vonatkozó fedés, pontosság, és F-pontszám értékek ábrázolása, francia nyelvre,
TOL=100 ms küszöbérték mellett.

A francia nyelvre elvégzett kísérleteimmel bemutattam, hogy a megoldásom kiterjeszthető
a kötött hangsúlyos nyelvek körében.
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4.2. Automatikus központozás neurális hálózatokkal

Az automatikus beszédfelismerés kimenetének központozása elvitathatatlan fontosságú a
beszélt nyelvi értelmezési feladatok esetében. Példának okáért, a szövegfeldolgozó lánc ele-
mei (beleértve a tokenizálást, szófaji címkézést, függőségi elemzést, stb.), a gépi fordítás,
automatikus összefoglalás; mind-mind strukturált, szegmentált szövegeket várnak el beme-
netként. Másrészről a központozás segít az embereknek az olvasott szöveg megértésében
is, pl. amikor a végfelhasználók feliratozott műsorokat tekintenek meg. Mostanság a mély
neurális háló alapú modelleket nagy sikerrel alkalmazták ezen a tématerületen [46, 47, 48].
Amíg a rekurrens neurális hálók (angolul Recurrent Neural Network, RNN) erőssége a széles
szókontextusból kinyerhető információ megragadásában rejlik (ahol a szavak egy ún. be-
ágyazási térbe kerülnek [10]), angol nyelvre konvolúciós neurális háló (angolul Convolutional
Neural Network (CNN)) alapú módszerrel illusztrálták, hogy alacsony szintű, karakteralapú
jellemzőket is érdemes felhasználni az automatikus központozásban [49].

Először szóalapú, írásjelek visszaállítására alkalmas RNN modellemet mutatom be ma-
gyar nyelvre, és ezt egy Maximum Entrópia (MaxEnt) alapú alaprendszer teljesítményé-
vel hasonlítom össze. Megoldásom célja, hogy a későbbiekben TV-műsorok automatikus
beszédfelismerésből származó feliratainak központozására lehessen felhasználni. A gépi be-
szédfelismerést széles körben használják a televíziós társaságok, főleg élő műsorok esetén, a
zárt feliratozás (closed captioning) kulcsfontosságú komponenseként [50], mely közel valós
idejű működést igényel, alacsony késleltetéssel. Ebből kifolyólag, a szóalapú módszeremet
on-line és off-line üzemmódban is kiértékeltem, mind automatikus, mind kézi átiratokon.
Mindemellett, karakterszintű és hibrid (karaktereket, szavakat, és akusztikai jellemzőket
kombináló) megoldásokat is kidolgoztam magyar nyelvre, de ezeket csak off-line konfigu-
rációval vizsgáltam meg. A [51] cikkben bemutatott tisztán prozódiai eljáráson kívül nem
ismerek más, magyar nyelvű beszédátiratok automatikus központozásra alkalmas módszert.

4.2.1. Az MTVA adatbázis

A szövegalapú (szó- és karakterszintű, valamint kombinált) modelljeim tanításához és
kiértékeléséhez egy nagyméretű, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA)
televíziós műsorainak kézi és gépi átiratait tartalmazó szöveges adatbázist használtam fel,
melyre a továbbiakbanMTVA adatbázis-ként hivatkozom2. Az MTVA adatbázis különböző

2Az átiratokat a Speechtex Kft. bocsájtotta rendelkezésemre, melyeket ezúton is köszönök nekik
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műfajú műsorok szövegét tartalmazza; megtalálható benne időjárás-jelentések, híradók,
hírháttér műsorok, magazinok, sporthírek és sportmagazinok átirata is. A kísérleteimben
négy írásjel visszaállítását vizsgáltam meg: vessző, mondatvégi pont, kérdőjel, és
felkiáltójel. A kettőspontokat és a pontosvesszőket vesszővé alakítottam át, míg a többi
írásjelet töröltem a korpuszból. Az adathalmazt három, nem átlapoló részkorpuszra osztottam
fel, melyet a tanítási, a validációs és a tesztelési részfeladatoknál használtam fel (a tanítóanyag
20%-át választottam le validáció céljából). Az MTVA adatbázis jellemzőit a 1. táblázat
foglalja össze.

1. táblázat. Az MTVA adatbázisra vonatkozó statisztikák

Műfaj Tanítás és Validáció Teszt
#Szavak #Vessző #Pont #Kérdő #Felkiáltó #Szavak #Vessző #Pont #Kérdő #Felkiáltó WER

Időjárás 478K 40K 31,5K 30 730 2,4K 250 200 0 20 6,8
Híradó 3493K 279K 223K 3,5K 4,6K 17K 1,5K 1K 20 50 10,1
Sporthír 671K 55K 39,5K 280 2K 6K 500 400 2 30 21,4
Hírháttér 4161K 533K 225K 26,5K 4K 46,8K 6,3K 2,6K 250 130 24,7
Sportmagazin - - - - - 22,7K 2K 1,4K 100 50 30,3
Magazin 4909K 732K 376K 72K 36K 10,4K 1,5K 700 150 70 38,7
Vegyes 1526K 187K 102K 11K 11,4K 30,7 4K 1,7K 280 150 -
Összes 15238K 1826K 997K 113K 58,8K 136K 16K 8K 800 500 24,2

Módszereimet kézi és gépi átiratokon is kiértékeltem; a gépi átiratok a végső fel-
használás céljához illeszkednek, a kézi átiratok a modell tanításához használatosak, illetve
benchmark szerepük is van. A zárt feliratozáshoz használt gépi beszédfelismerő rendszer rész-
letes bemutatása a [12] cikkben található meg. A gépi átiratokból álló teszthalmazon 24%-os
szóhibaarányt mértem, habár az 1. táblázatban található információk a WER szórásáról is
tanúskodnak, a különböző műsorok esetén mért értékeket összehasonlítva.

4.2.2. A szóalapú RNN írásjelező modell

A 4. ábra mutatja az általam kidolgozott szóalapú modelleket. A modell fix hosszúságú szó-
szekvenciákat fogad a bemenetén. A szavakat t = 1..T szerint indexelem, ahol T megegyezik
a szekvencia hosszával. A szavak egy előtanított szóbeágyazási mátrix és egy kötött méretű
szótár segítségével a szóbeágyazási térbe képződnek le. A következő, rejtett rétegben LSTM
vagy BiLSTM cellák találhatók, melyek az xt szóhoz tartozó kontextust rögzítik. A kimenet
meghatározása a softmax aktivációs függvény segítségével történik meg, mely egy yt írásjel
címkét jósol az aktuális xt szót megelőző időpontra, más néven slot-ra.

A szószintű magyar nyelvű központozó modelleket a tanítókorpusz 100 000 leggyakoribb
szavával tanítottam, a kimaradó szavakat egy közös ”Ismeretlen” címkével láttam el. A
modellek nevében a WE a szóbeágyazás angol megfelelőjére, a "Word Embedding"-re utal; a
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4. ábra. A WE-BiLSTM (balra) és a WE-LSTM (jobbra) RNN modellek felépítése

magyar modellekhez 600-dimenziós előtanított szóbeágyazásokat használtam [52]. A relatíve
magas dimenziószám a magyar nyelv agglutináló természetéből fakad. A tanítás során
a kategorikus keresztentrópia költségfüggvényt használtam, valamint a szóbeágyazások
súlyait nem fagyasztottam be, hanem azok is módosultak. A disszertációm részletesen
bemutatja a WE-BiLSTM és WE-LSTM modellek hiperparaméter-optimalizációval történő
finomhangolását.

A szóalapú RNN megoldásomat egy korábban kidolgozott MaxEnt alapú univerzális
szekvenciacímkéző algoritmussal hasonlítom össze, melynek a neve Huntag [19], és szintén
szószintű bemeneti jellemzőket használ az írásjelek predikciójához. Amint azt korábban
említettem, két konfigurációt is kiértékeltem; míg az off-line megközelítésben a jövőbeni
szókontextust is számít, és emiatt ezekkel érhető el a legjobb eredmény az adott jellemző-
készletet és modelleket használva, megvizsgáltam a teljesítménycsökkenés mértékét on-line
módra váltva, ahol az írásjelek visszaállítása csak a múltbéli szókontextustól függ.

A szószintű modell kiértékelése
Tézis II.A. [C6,C7,C17] Kísérletileg igazoltam, hogy az általam kidolgozott, szószintű,

rekurrens neurális hálón alapuló automatikus központozó módszer szignifikánsan felülmúlja a
korábbi, Maximum Entrópia alapú alaprendszer teljesítményét, off-line üzemmódban, magyar
nyelvre (kézi átiratokon relatív 20%-kal, gépi átiratokon relatív 10%-kal, Slot hibaarány
tekintetében).

Mivel az írásjelek predikciója osztályozási feladatnak is tekinthető (ahol az egyes írásjelek az
osztályok), a kiértékelést a korábban említett pontosság (Pr), fedés (Rc) és F1-pontszám
mértékek mentén hajtottam végre. Ezek mellett megadom az egyes módszerekhez a Slot
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Hibaarány (angolul Slot Error Rate (SER)) [53] értékeket is, mely az összes központozási
hibát – beszúrások (Ins), cserék (Subs) és törlések (Dels) – magában foglalja egy mértékben,
egyenlő mértékben súlyozva azokat, N helyes találat mellett:

SER = C(Ins) + C(Subs) + C(Del)
C(slotok_szama = N + Subs+Del) , (3)

ahol C(.) a számláló operátor, a slot-ok pedig azon szavakat követő helyek a szövegben,
amelyekben helyesen szerepel írásjel.

Az MTVA adatbázis kézi átiratain mért eredményeket a 2. táblázat, a gépi átiratra
vonatkozó eredményeket pedig a 3. táblázat tartalmazza.

2. táblázat. Automatikus központozási eredmények magyar nyelvű kézi átiratokon, szószintű
modellekkel

Kézi
Átirat

Modell Vessző Pont Kérdőjel Felkiáltójel SER

Pr Rc F1 Pr Rc F1 Pr Rc F1 Pr Rc F1
Off-line
mód

MaxEnt-(19,19) 72,5 59,6 65,5 52,1 40,0 45,2 55,7 21,8 31,3 31,1 31,5 31,3 63,5
WE-BiLSTM 72,9 71,2 72,0 59,1 56,1 57,6 52,4 38,7 44,5 51,3 36,1 42,4 50,1

On-line
mód

MaxEnt-(25,1) 71,8 58,1 64,2 47,5 35,7 40,8 50,4 16,2 24,5 29,3 33,3 31,2 66,9
WE-LSTM 72,7 69,5 71,1 56,2 48,3 52,0 60,4 31,1 41,1 61,1 29,4 39,7 53,6

Az eredményekből látható, hogy az RNN-alapú írásjel-visszaállító módszeremmel a
MaxEnt-alapú alaprendszer teljesítményéhez képest szignifikáns (p < 0, 05), 20%-os relatív
javulást értem el SER-tekintetében, magyar nyelvű kézi átiratokon. A WE-BiLSTM és a
WE-LSTM módszerek különösen hatékonyak a mondatvégi írásjelek (pontok, kérdőjelek,
felkiáltójelek) visszaállításában, mivel a nagyméretű kontextusokból hatékonyabban tudnak
tanulni, mint a MaxEnt címkéző algoritmusok.

3. táblázat. Automatikus központozási eredmények magyar nyelvű gépi átiratokon, szószintű
modellekkel

Gépi
Átirat

Modell Vessző Pont Kérdőjel Felkiáltójel SER

Pr Rc F1 Pr Rc F1 Pr Rc F1 Pr Rc F1
Off-line
mód

MaxEnt-(19,19) 64,5 55,8 59,9 41,1 31,2 35,6 41,2 8,8 14,4 48,8 17,1 25,4 79,2
WE-BiLSTM 63,9 67,7 65,7 50,5 49,0 49,8 37,7 24,1 29,4 60,9 24,0 34,4 70,1

On-line
mód

MaxEnt-(25,1) 64,3 54,9 59,2 38,9 29,4 33,5 36,0 7,1 11,9 47,1 20,6 28,6 81,3
WE-LSTM 63,8 65,1 64,4 47,8 42,0 44,7 48,5 20,5 28,9 61,8 21,7 32,1 73,1

Összehasonlítva az off-line és on-line eredményeket, a jövőbeli kontextus elhagyása 2-
4%-os teljesítménycsökkenést okozott, mely leginkább a fedés (Rc) mérték különbségéből
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adódik. Ettől az eltéréstől eltekintve, a WE-LSTM modell is hatékonyabb az írásjelek vissza-
állításában bármely MaxEnt módszerhez képest, és még valós idejű alkalmazási lehetőséget
is biztosít. A kézi és gépi átiratokon mért eredményeket összehasonlítva, az ASR-hibák
az automatikus központozásba is továbbterjednek: a kéziről gépi átiratokra történő váltás
15-20%-os teljesítménycsökkenést eredményezett SER tekintetében. Habár a két módszer
teljesítménye közötti különbség csökkent a gépi átiratok esetén, az RNN-alapú módszerem
továbbra is szignifikánsan (p < 0, 05), relatív 10%-kal felülmúlja a MaxEnt alaprendszer
teljesítményét, SER tekintetében.

A szóalapú modelljeim kidolgozása után karakterszintű modellt implementáltam. Ezen
megoldás előnye a szószintűvel szemben az agglutináló magyar nyelvre, hogy a karakter-
tár méretére nincsen korlátozás (a különböző karakterekből képzett halmaz elemszáma
jóval alacsonyabb a kötött szótár méreténél). Így az Out-of-Vocabulary szavakat nem kell
”Ismeretlen” címkével ellátni, a ritka szavak jellemzői nem vesznek el, ezért a modell jobb
általánosító képességgel rendelkezik.

4.2.3. A karakteralapú CNN-RNN írásjelező modell

A karakteralapú neurális hálóm esetében szintén fix hosszúságú szekvenciák kerülnek a beme-
netre. Amint azt az 5. ábra mutatja, az egyes szavakat karaktersorozatokkal reprezentálom.

5. ábra. A CE-CNN-BiLSTM modell felépítése
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Minden karakter szintén egy beágyazási térbe képződik le, azt követően pedig az 1D-
konvolúció és a MaxPooling-dimenziócsökkentő műveletek elvégzése után egy új jellem-
zővektor keletkezik. Végül a BiLSTM réteg az xt karaktersorozathoz tartozó kontextus
modellezéséért felelős. A kimeneten ismét egy softmax réteg meghatározza a központozási
feladathoz tartozó posterior valószínűségeket. A közbenső Dropout-rétegek szerepe a túl-
tanulás elleni védelem a tanítóhalmazon. A modell neve CE-CNN-BiLSTM, ahol a "CE"
rövidítés az angol Character Embedding, karakterbeágyazás szóból ered.

Hiperparaméter-optimalizálást hajtottam végre a CE-CNN-BiLSTM modell esetében
is, a WE-BiLSTM modell esetén ismertetett MTVA adatbázis validációs halmazán. A
hiperparaméter-optimalizálásról további részletek a disszertációban olvashatók. A szöve-
ges hibrid modell implementálása előtt több előtanított szóbeágyazást is megvizsgáltam,
így újabb szóalapú modelleket tanítottam; ezen modellek jelölésében a szám a beágyazá-
sok dimenziószámát jelöli (pl. WE-BiLSTM-300). Az előzőleg bemutatott (600-dimenziós
szóbeágyazást használó) modellt is újratanítottam.

A karakterszintű modell kiértékelése
Tézis II.B. [C9] Kísérleti úton igazoltam, hogy az automatikus központozás karakterszintű,

CNN-RNN modellel is megvalósítható magyar nyelv esetén; ezen modellem teljesítménye a
II.A tézisben említett szószintű írásjelező módszeréhez képest enyhén alacsonyabb.

Az alacsonyabb teljesítmény ellenére, a legfőbb előnye a karakterszintű modellnek a szóala-
púval szemben, hogy megoldást kínál az ún. „szótárrobbanás” problémájára, illetve a ritka
szavakból (azok karakter n-gram megfelelőiből) származtatható jellemzők sem vesznek el.

Az MTVA adatbázis kézi átiratain végzett kísérletek eredményét a 4. táblázat, a gépi
átiratokhoz tartozó eredményeket pedig az 5. táblázat tartalmazza. A karakterszintű modell
teljesítményét az egyes írásjelek esetére bontva a 4.2.2. fejezetben tárgyaltakhoz hasonló
tendenciát láthatunk. A szószintű és karakterszintű modellek eredményeit összehasonlítva, a
szóbeágyazásokból származó jellemzők fontosságát a pontok és a kérdőjelek visszaállításánál
láthatjuk. A karakterszintű modellem teljesítménye a szószintű modellekéhez hasonlítva
összemérhető, ámbár alacsonyabb; (szóbeágyazás dimenziójától függően) kézi átiratok esetén
5-10%-os, gépi átiratok esetén pedig 7%-os relatív teljesítménycsökkenést tapasztaltam, SER
tekintetében.

A szóalapú és karakteralapú modelljeimet szöveges hibrid és ensemble megoldásokhoz
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4. táblázat. Automatikus központozási eredmények magyar nyelvű kézi átiratokon, szószintű
és karakterszintű modellekkel

Modell típusa Modell neve Vessző Pont Kérdőjel Felkiáltójel SERPr Rc F1 Pr Rc F1 Pr Rc F1 Pr Rc F1
Karakterszintű (1) CE-CNN-BiLSTM 74,1 65,9 69,8 56,2 44,9 49,9 54,5 28,6 37,5 62,3 20,0 30,3 55,0

Szószintű
(2) WE-BiLSTM-152 73,7 67,5 70,5 61,8 46,8 53,3 62,0 24,6 35,2 46,3 23,0 30,7 52,0
(3) WE-BiLSTM-300 74,5 69,8 72,1 60,4 54,2 57,1 47,5 43,8 45,6 45,3 24,4 31,7 49,7
(4) WE-BiLSTM-600 74,5 70,5 72,4 61,8 52,5 56,8 56,8 32,2 41,1 50,8 31,7 39,0 49,2

5. táblázat. Automatikus központozási eredmények magyar nyelvű gépi átiratokon, szószintű
és karakterszintű modellekkel

Modell típusa Modell neve Vessző Pont Kérdőjel Felkiáltójel SERPr Rc F1 Pr Rc F1 Pr Rc F1 Pr Rc F1
Karakterszintű (1) CE-CNN-BiLSTM 64,9 61,8 63,3 46,8 38,9 42,5 40,2 18,0 24,9 65,9 16,0 25,7 73,7

Szószintű
(2) WE-BiLSTM-152 65,6 63,5 64,5 54,4 40,1 46,2 47,5 13,4 20,9 72,3 17,1 27,7 68,8
(3) WE-BiLSTM-300 65,8 65,5 65,6 52,0 46,4 49,1 37,9 27,7 32,0 67,9 15,1 24,8 68,3
(4) WE-BiLSTM-600 64,7 67,3 66,0 53,5 44,9 48,8 45,9 18,0 25,9 74,7 21,1 33,0 68,3

használtam fel, így magasabb teljesítményt elérve a központozás pontosságában. Ezen
kombinált szövegalapú módszereimről bővebben a következő fejezetben számolok be.

4.2.4. Kombinált szövegalapú modellek

A szöveges hibrid írásjelező modell
A szöveges hibrid modellem többféle bemenetet dolgoz fel, egyszerre képes karakter- és

szószintű jellemzőkből is tanulni, hogy az írásjelekhez tartozó kimeneti valószínűségeket
meghatározza. Ezen modellek esetén a legjobban teljesítő karakteralapú és szóalapú modellek
hiperparamétereit használtam fel. Ahogy azt a 6. ábra mutatja, a hibrid modellben az
eddigi szövegalapú modellek alsóbb rétegeit egyesítem egy Merge réteggel, ezáltal egy
közös jellemzővektor jön létre, ami (1D-konvolúció és MaxPooling műveleteken átesett)
karakterszintű jellemzőket és előtanított szóbeágyazásokat is magában foglal. Ezt követően
a BiLSTM és a softmax rétegek hasonló szerepet töltenek be az írásjelek predikciójában,
mint azt az eddigi modelljeim esetén bemutattam.

A szöveges súlyozott ensemble írásjelező modell
Az ensemble modellem a szóalapú és karakteralapú központozási módszereim predikcióit

használja fel. Miután a különálló szöveges modelleket előtanítottam, az ensemble modell-
ben ezen modellek kimeneti posterior-valószínűségeinek súlyozott átlagát vettem, melyben
a súlyok összege 1. A súlyokat a validációs halmazon optimalizáltam, és a legjobb ered-
ményt szolgáltató súlyokat a teszthalmazon újraalkalmaztam. A súlyozott ensemble modell
jelölésében, az első súly a karakteralapú, a második pedig a szóalapú modellhez tartozik.
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6. ábra. A szöveges hibrid modell felépítése

A kombinált szövegalapú modellek kiértékelése
Tézis II.C. [C9] Kísérleti úton igazoltam, hogy az általam kidolgozott, karakter- és szó-

szintű jellemzőkkel tanított hibrid automatikus központozó modell teljesítménye szignifikánsan
meghaladja a szóalapú megoldásom eredményét, a vizsgált magyar nyelvű korpuszon, SER
tekintetében (kézi átiratokon 3-9%-kal, gépi átiratok esetén pedig 2-3%-kal).

Az MTVA adatbázis kézi átiratain végzett kísérletek eredményét a 6. táblázat tartalmazza,
a gépi átiratokhoz tartozó eredmények pedig a 7. táblázatban láthatók. A teljesség kedvéért
és a kombinált modellben lévő jelölések jobb érthetősége miatt a táblázat a karakterszintű
és szószintű modellek eredményeit is tartalmazza.

A hibrid és súlyozott ensemble modelleket összehasonlítva a karakter- és szószintű
megoldásokkal elmondható, hogy a kombinált modellek jobb teljesítményt nyújtanak az
alapmodelleknél, amelyek csak egyfajta szöveges jellemzőtípust használnak fel. A súlyozott
ensemble modellek a legmagasabb pontossági értékeket szolgáltatják, valamint a szószintű
modellek enyhe dominanciája mutatkozik meg. Mindemellett, a hibrid modellek a legjobb fe-
dési értékeket és összteljesítményt nyújtják; a különböző szóbeágyazásokat használó modellek
teljesítményével összehasonlítva szignifikáns (p < 0, 05), 3-9%-os relatív javulást mutatnak
fel, SER mérték szerint.
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6. táblázat. Automatikus központozási eredmények magyar nyelvű kézi átiratokon, szószintű,
karakterszintű és szöveges hibrid modellekkel

Modell típusa Modell neve Vessző Pont Kérdőjel Felkiáltójel SERPr Rc F1 Pr Rc F1 Pr Rc F1 Pr Rc F1
Karakterszintű (1) CE-CNN-BiLSTM 74,1 65,9 69,8 56,2 44,9 49,9 54,5 28,6 37,5 62,3 20,0 30,3 55,0

Szószintű
(2) WE-BiLSTM-152 73,7 67,5 70,5 61,8 46,8 53,3 62,0 24,6 35,2 46,3 23,0 30,7 52,0
(3) WE-BiLSTM-300 74,5 69,8 72,1 60,4 54,2 57,1 47,5 43,8 45,6 45,3 24,4 31,7 49,7
(4) WE-BiLSTM-600 74,5 70,5 72,4 61,8 52,5 56,8 56,8 32,2 41,1 50,8 31,7 39,0 49,2

Hibrid
(1)+(2) 76,1 70,3 73,1 60,7 59,6 60,1 63,0 40,9 49,6 43,7 25,2 32,0 47,3
(1)+(3) 74,6 72,6 73,6 65,5 53,5 58,9 61,9 37,1 46,4 45,6 26,2 33,3 46,7
(1)+(4) 74,3 72,7 73,5 63,6 53,4 58,1 63,9 30,8 41,6 48,3 30,6 37,5 47,5

Súlyozott
Ensemble

0,47*(1)+0,53*(2) 76,0 66,9 71,2 63,6 47,0 54,1 69,6 27,0 38,9 67,3 20,4 31,3 50,4
0,35*(1)+0,65*(3) 76,5 69,3 72,7 63,5 52,7 57,6 56,1 38,9 45,9 46,4 22,4 30,2 47,9
0,38*(1)+0,62*(4) 76,3 69,5 72,7 64,3 51,3 57,1 62,7 31,9 42,3 55,8 26,2 35,7 48,0

7. táblázat. Automatikus központozási eredmények magyar nyelvű gépi átiratokon, szószintű,
karakterszintű és szöveges hibrid modellekkel

Modell típusa Modell neve Vessző Pont Kérdőjel Felkiáltójel SERPr Rc F1 Pr Rc F1 Pr Rc F1 Pr Rc F1
Karakterszintű (1) CE-CNN-BiLSTM 64,9 61,8 63,3 46,8 38,9 42,5 40,2 18,0 24,9 65,9 16,0 25,7 73,7

Szószintű
(2) WE-BiLSTM-152 65,6 63,5 64,5 54,4 40,1 46,2 47,5 13,4 20,9 72,3 17,1 27,7 68,8
(3) WE-BiLSTM-300 65,8 65,5 65,6 52,0 46,4 49,1 37,9 27,7 32,0 67,9 15,1 24,8 68,3
(4) WE-BiLSTM-600 64,7 67,3 66,0 53,5 44,9 48,8 45,9 18,0 25,9 74,7 21,1 33,0 68,3

Hibrid
(1)+(2) 65,9 66,1 66,0 51,7 50,8 51,2 46,2 22,0 29,8 63,2 13,7 22,5 67,6
(1)+(3) 65,0 68,3 66,6 56,3 45,4 50,2 48,3 23,0 31,2 67,4 16,6 26,6 66,2
(1)+(4) 65,0 68,9 66,9 54,6 46,0 49,9 50,5 18,4 27,0 69,2 21,1 32,4 67,0

Súlyozott
Ensemble

0,47*(1)+0,53*(2) 67,6 62,7 65,0 55,4 39,0 45,8 49,4 15,2 23,2 76,0 16,3 26,8 67,5
0,35*(1)+0,65*(3) 67,3 62,9 65,0 53,4 41,6 46,6 45,6 19,5 27,3 73,0 16,6 27,0 68,0
0,38*(1)+0,62*(4) 66,9 63,6 65,2 54,1 41,4 46,9 47,8 17,7 25,8 74,7 17,7 28,6 68,0

Összehasonlítva a kombinált (hibrid és ensemble) módszerek teljesítményét a kézi átira-
tokon elértekhez, kisebb mértékű (2-3%-os), de továbbra is szignifikáns (p < 0, 05) relatív
javulást eredményeznek gépi átiratok esetén. Összességében a tendencia nem változott; a
karakter- és szószintű jellemzőkkel együttesen tanított hibrid modellel értem el a legjobb
eredményeket az automatikus központozásban.

4.2.5. Szöveges-akusztikai módszer kidolgozása

Az MTVA-3h adatbázis
A [C13, C18] publikációkban két adatbázist használtam a szöveges-akusztikai modelljeim

kiértékeléséhez; a Magyar Híranyag Adatbázist [54], valamint a BABEL [41] korpuszt. A gépi
átiratokon mért szóhibaarány 34,6% volt a hírkorpuszon, míg 50% volt a BABEL-en, melyek
esetében felmerül, hogy a központozás szerepe irrelevánssá válik. Ezért a korábban ismertetett
MTVA beszédadatbázis teszthalmazából egy közel 24 ezer szavas, 3 órányi hanganyagot
tartalmazó részkorpuszt alakítottam ki (továbbiakban MTVA-3h), és használtam fel a
szöveges-akusztikai modellek tanításához és kiértékeléséhez magyar nyelvre. Ez a korpusz
időjárás-jelentések, híradók és sporthírek kézi és gépi átiratait foglalja magában, mivel ezen
műfajok esetében a legalacsonyabb a szóhibaarány az eredeti MTVA-adatbázisban. A gépi
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átiratokon átlagos 10,3%-os szóhibaarányt mértem. A korábbiakhoz képest fontos eltérés,
hogy a gépi átiratok is tartalmaznak írásjeleket; az annotálásról magam gondoskodtam. A
kérdőjelek és a felkiáltójelek száma ebben a korpuszban is alulreprezentált, a vesszőkhöz és
a pontokhoz viszonyítva. A vizsgált adatbázisokat 60%-20%-20% arányban osztottam fel
tanítás, validálás és tesztelés céljából.

Az akusztikai-prozódiai írásjelező modell
A tisztán szövegalapú hibrid modellek kidolgozása után szükségesnek láttam bevonni az

akusztikai jellemzőket az automatikus központozásba, ezáltal a szöveges-akusztikai hibrid
modellekben azok előnyeit együttesen kinyerni. Ehhez először egy akusztikai-prozódiai
írásjelező modellt implementáltam, amihez a Moró-Szaszák-féle írásjelező módszer [51]
akusztikai jellemzőkinyerést végző komponensét használtam fel. A 39 dimenziós bemeneti
szószintű prozódiai jellemzővektor részét képezték; F0 és energia, azok első- és másodrendű
deriváltjai, az aktuális szót megelőző szó időtartama, és a két szó között eltelt szünet.

Fix hosszúságú szekvenciákat készítettem a jellemzővektorokból, melyek a P-BiLSTM
modell bemenetére kerülnek, azt követően pedig egy BiLSTM rétegbe, végül a softmax
réteg jósolja az írásjel címkéket. A modell előnye, hogy a szövegalapú modellekhez képest
jóval kisebb méretű adatbázissal is betanítható (kevés olyan hanganyag állt rendelkezésemre,
amely gondosan lejegyzett kézi átirattal is rendelkezett).

Szöveges-akusztikai hibrid írásjelező modellek
Az akusztikai modelleket teljes egészében az MTVA-3h korpuszon tanítottam, míg a

karakter- és szószintű modellek esetén előtanítást végeztem el a 4.2 fejezetben bemutatott
korpuszon, ezután pedig transfer learning módszert alkalmaztam, az MTVA-3h korpusz
segítségével [55]. Ezt követően kombináltam a különböző modelljeimet; a karakteralapút
(C, korábban CE-CNN-BiLSTM), a szóalapút (W, korábban WE-BiLSTM), és a prozódiai
modellt (P a P-BiLSTM-ből), azok jellemzőit páronként (C+W, C+P, W+P) és mindhármat
együttesen használó (C+W+P) hibrid modellekké.

A hibrid modellek esetén a leghatékonyabbnak az a megoldás bizonyult, amikor a szöveges
(C és/vagy W) modellek BiLSTM-rétegeit a prozódiai P modell bemeneti rétegével fűztem
össze. A 4.2.4. fejezetben bemutatott szövegalapú hibrid megvalósítással összehasonlítva, ott
az alapmodellek rejtett rétegei nem szerepeltek a végső modellben. Az összeillesztett alsóbb
rétegekre egy új megosztott BiLSTM réteg, valamint egy végső softmax réteg került a hibrid
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modellben, ezt követően tanítottam modelljeimet.

A szöveges-akusztikai hibrid modellek kiértékelése
Tézis II.D. [C13, C18] Kísérleti úton igazoltam, hogy a karakterszintű, szószintű, és

prozódiai jellemzőket felhasználó hibrid központozó megoldásom szignifikánsan felülmúlja
a pusztán szöveges, karakter-szó jellemzőpárost használó hibrid modellem teljesítményét a
vizsgált magyar nyelvű korpusz kézi és gépi átiratain (relatív 8%, illetve 6%-kal, SER tekin-
tetében).

A hibrid modellek kiértékelésekor a fedés és pontosság értékekből származtatott F1-pontszámokat
vizsgáltam meg, illetve a Slot Hibaarány (SER)-értékeket is ismertetem. Az MTVA-3h
korpuszra vonatkozó eredmények a 7. ábrán és a 8. táblázatban láthatók.

8. táblázat. Slot Hibaarány
értékek az MTVA-3h kor-
pusz referencia és gépi át-
iratain

Modell
Típusa

SER
REF

SER
ASR

C 51,0 57,4
W 38,5 48,7
P 76,7 84,6
C+W 38,2 46,7
C+P 36,3 45,2
W+P 36,2 44,9
C+W+P 35,0 44,1

7. ábra. Hibrid automatikus központozási modellek
F1-eredményei az MTVA-3h korpusz kézi és gépi átiratain
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A szövegalapú (C és W) modellek egységesen hatékonyak a vesszők visszaállításában,
viszont a karakterszintű modell a pontok esetén gyengébben teljesít a szószintűnél, a kézi
és a gépi átiratokon is. A prozódiai modellre ennek fordítottja jellemző, vagyis a prozódia
segítségével a mondathatárok konzisztensebben előrejelezhetők, de gyengébben teljesít a
vesszők tekintetében. Természetesen a gépi átiraton megjelenő szóhibák negatív hatással
bírnak a P modell teljesítményére is, amennyiben a szóhatárok időpontját tévesen állapítja
meg a beszédfelismerő rendszer. A szóalapú modell teljesítménye a pontok visszaállítására
vonatkozólag enyhén alacsonyabb a P modellénél. A kérdőjelek és a felkiáltójelek visszaállítá-
sában a prozódiai modell gyenge teljesítményt nyújt. Ennek oka valószínűsíthetően egyrészt
az adatok/írásjelek közötti kiegyensúlyozatlanság, másrészt pedig a kérdések és felkiáltások
intonációja nem párosult a megfelelő beszéddallammal. A szöveges modellek a felkiáltójelek
predikciójában is hatékonyak, köszönhetően az előtanítás fázisának.

A modellek kombinálásával (C+P, W+P, C+W+P) további teljesítményjavulást értem
el. A legjobb eredményt kézi és gépi átiratokon is a karakter-szó-prozódiai jellemzőhármast
használó C+W+P modellel értem el (kézi: F1 = 78, 0%;SER = 35, 0%, gépi: F1 =
72, 8%;SER = 44, 1%). A prozódiai jellemzők bevonásával (W+P) szignifikáns, 6%-os illetve
7,8%-os relatív javulást értem el a szószintű modellem teljesítményéhez képest, kézi illetve
gépi átiratokon. Hasonlóképpen, a prozódiai jellemzőket a C+W hibrid rendszerhez hozzávéve
(így C+W+P hibridet létrehozva) szignifikáns, 8,4%-os illetve 5,6%-os relatív javulást értem
el, kézi és gépi átiratokon.

Összefoglalva az eredményeimet, az agglutináló, relatíve kötött szórenddel rendelkező
magyar nyelv esetén szignifikáns (p < 0, 05) javulást értem el a szószintű RNN-központozó
modellem teljesítményéhez képest, a karakterszintű és prozódiai jellemzők bevonásával.
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4.3. Automatikus központozás felhasználó-központú kiértékelése

A kutatók korábban arra a következtetésre jutottak, hogy a gépi átiratból származó feliratok
és a beszélt nyelvi értelmezéshez kapcsolódó feladatok kiértékelése esetén a szóhibaarány
(WER) nem tűnik ideális választásnak, mivel gyengén korrelál az emberek szubjektív tel-
jesítményével [56, 57]. Az automatikus központozáshoz kapcsolódó munkám során szintén
felmerült, hogy a feladathoz leggyakrabban használt objektív mérték (SER, slot hibaarány)
nem korrelál kellőképpen a felhasználók benyomásaival. Mindemellett, az automatikus köz-
pontozás lehetőséget nyújt arra, hogy a feliratozást végző rendszerek olvashatóbb, érthetőbb,
felhasználóbarátabb szöveget szolgáltassanak [58].

Ezen okokból mind normál hallású emberekkel, mind siket és nagyothallók csoportjával
szubjektív, percepciós teszteket végeztettem el. Az utóbbi csoport a gépi átiratok elsődleges
közönségének tekinthető, hiszen ezen átiratokból felirat készül, melyek segítségével a műsor-
szolgáltatók egyenlő esélyű hozzáférést biztosítanak a televíziós közvetítésekhez. A kutatás
elsődleges kérdéseként merült fel, hogy az automatikus központozás a hibákkal terhelt gépi
átirat érthetőségén javít-e, akár a normál hallású, akár a siket és nagyothallók csoportját
tekintve? A következő téziseimmel a feltett kérdésre is választ adok.

4.3.1. Szubjektív tesztek normál hallású csoporttal

Tézis III.A. [C11] Statisztikai vizsgálatokkal igazoltam, hogy az általam fejlesztett, automa-
tikus központozással kiegészített, beszédfelismerésből származó gépi átirat a normál hallású
emberek számára szignifikánsan érthetőbb annak központozatlan változatával szemben.

Ahhoz, hogy a gépi átiratot és az automatikus központozást együtt és külön is kiérté-
keljem, hat különböző szövegtípust osztottam ki a felhasználók között (kézi vagy gépi
átiratokat, amelyeket a szóalapú, RNN-alapú automatikus módszeremmel vagy kézzel köz-
pontoztam, illetve kiosztásra került központozatlan változat is). Az átiratokat az MTVA
adatbázis teszthalmazából válogattam ki, az adatbázisban található 6 különböző műfajú
műsort (részletes leírás a 4.2.2. fejezetben olvasható) egyenlő mértékben figyelembe véve.

A szubjektív tesztekben 181 magyar anyanyelvű alany vett részt, összesen 460 értékelés
érkezett be. A résztvevő személyek a szövegeket egy ötfokozatú skálán értékelték, érthetőség
szempontjából, az átiratban rejlő szóhibákat és a központozási hibákat figyelembe véve.

27



Az összesített Mean Opinion Score (MOS) értékeket a 9. táblázat tartalmazza, a páron-
kénti Mann-Whitney U-próba (p=0,05) eredményeivel, mely azt teszteli, hogy a különböző
szövegtípusok esetén megállapított MOS-értékek szignifikánsan különböznek-e egymástól.

9. táblázat. Páronkénti Mann Whitney U-próba eredményei,
* jelöli a szignifikáns MOS-béli eltérést (p=0,05), zárójelben az U-értékek

Szövegtípusok MT-MP MT–AP AT-MP MT-NP AT-AP AT-NP MOS
MT-MP 1 4,27

MT-AP 0,002*
(1874,5) 1 3,87

AT-MP 0*
(1683,5)

0,007*
(2318) 1 3,45

MT-NP 0*
(1000,5)

0*
(1435)

0,017*
(2525) 1 3,13

AT-AP 0*
(1286)

0*
(1725,5)

0,013*
(2771,5)

0,436
(2896,5) 1 3,02

AT-NP 0*
(731,0)

0*
(1063,5)

0*
(2014,5)

0,033*
(2247)

0,376
(2828) 1 2,84

Kézi központozás
Kézi átiratok (MT) esetén, a tesztalanyok közül a központozott szöveget (MT-MP) szignifi-

káns mértékben részesítették előnyben a központozatlan MT-NP-vel szemben. ASR átiratok
esetén a kézzel központozott AT-MP MOS-értéke szignifikánsan magasabb, mint az AT-AP
és AT-NP csoportoké. Az AT-MP pontszáma az MT-NP-nél is magasabb, mely azt tükrözi,
hogy a szóhibákat a szöveg precíz központozása képes kompenzálni, jobban érthető, mint
a kézi központozatlan verzió. Összefoglalva, a kézzel központozott szövegek felhasználói
preferenciája egyértelműen látszik az eredményekből.

Automatikus központozás
Kézi átiratok esetén, a MOS-pontszámok tükrében az automatikusan központozott szöve-

get (MT-AP) szignifikáns mértékben részesítették előnyben a központozatlan MT-NP-vel
szemben. Az ASR átiratok esetén első körben nem adódott szignifikáns különbség az AT-AP
és AT-NP kategóriák között, mely arról tanúskodott, hogy az ASR-hibák továbbterjedése a
központozásba jelentős is lehet. Miután a szóhibaarány és a MOS közötti összefüggéseket
elemeztem, a szóhibaarányt kb. 20%-nál limitálva (három műfaj eredményeivel), a különbség
szignifikáns lett AT-AP és AT-NP között (a pontszámok rendre 3,51 és 3,02 ; p=0,016
szignifikanciaérték mellett). Ezáltal igazoltam, hogy a normál hallású emberek számára az
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automatikus központozott szövegek preferáltak azok központozatlan változatával szemben,
de ez a gépi átirat minőségéhez, a szavak pontosságához/hibaarány szintjéhez kötött.

4.3.2. Siketek és nagyothallók csoportja

Tézis III.B. [C11] Statisztikai vizsgálatokkal igazoltam, hogy az általam fejlesztett, auto-
matikus központozással kiegészített, beszédfelismerés szöveges kimenetéből származó felirat
érthetőbb a hallássérültek számára annak központozatlan változatával szemben. Együttesen
vizsgálva, az automatikusan központozott kézi és gépi feliratok szignifikánsan érthetőbbek a
központozatlan verziókhoz képest.

Tézis III.C. [C11] Statisztikai vizsgálatokkal igazoltam, hogy az általam fejlesztett, auto-
matikus központozási módszer és a kézi központozás között a siketek és nagyothallók nem
észleltek szignifikáns különbséget; az érthetőséghez hozzátett értékük hasonló.

A zárt feliratozás (angolul closed captioning) elsősorban a siket és nagyothalló emberek
részére szükséges, mivel a TV-társaságoknak kötelezően kell feliratot mellékelni a sugárzott
médiához. Ezért a szubjektív teszteket siket és nagyothalló alanyokkal (az angol rövidítésből
Deaf and Hard-of-Hearing, DHH) is elvégeztettem, hogy lássam a központozás, azon belül is
az automatikus központozó módszerem hasznosságát az elsődleges közönség körében.

A percepciós kísérletet egy 18 fős, 13-14 éves DHH-tanulókból álló csoport végezte el. A
tanulók rövid, 1-1,5 perc hosszú, lenémított, feliratozott videofelvételeket tekintettek meg
közösen, 3 egyenlő létszámú csoportba szerveződve, osztályteremben elvégzett kísérletben. A
videorészletekhez 6 különböző felirattípust társítottam, melyek az átirat módjában (kézi és
gépi) és a központozás módjában (kézi, automatikus, vagy központozatlan) különböztek. A
tanulók megtekintették egymás után ugyanazon felvételnek két különböző felirattal ellátott
változatát, majd döntést kellett hozniuk arról, melyik feliratot preferálták jobban, illetve
semleges választ is adhattak.

A 10. táblázat eredményei a kézi átiratokra érkezett szavazatokat tartalmazza, a különböző
központozási módszereket összehasonlítva, míg a 11. táblázat a gépi átiratra vonatkozó
ugyanezen, központozás szerinti csoportosítást tünteti fel. A kézi és gépi átiratra vonatkozó
eredmények összesített változata a 12. táblázatban látható.
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10. táblázat. Kézi átiratra vonatkozó eredmények

MT-AP vs. MT-NP MT-AP vs. MT-MP MT-MP vs. MT-NP
Műfajok MT-AP Ugyanaz MT-NP MT-AP Ugyanaz MT-MP MT-MP Ugyanaz MT-NP
Időjárás 2 3 1 2 3 1 1 3 2

Sporthírek 5 1 0 1 4 1 3 3 0
Összes (%) 58,3 33,3 8,3 25,0 58,3 16,7 33,3 50,0 16,7

11. táblázat. Gépi átiratra vonatkozó eredmények

AT-AP vs. AT-NP AT-AP vs. AT-MP AT-MP vs. AT-NP
Műfaj AT-AP Ugyanaz AT-NP AT-AP Ugyanaz AT-MP AT-MP Ugyanaz AT-NP
Időjárás 1 4 1 2 2 2 3 2 1

Sporthírek 4 0 2 2 4 0 5 1 0
Összes (%) 41,7 33,3 25,0 33,3 50,0 16,7 66,7 25,0 8,3

12. táblázat. Egyesített (kézi és gépi átirat) eredmények

AP vs. NP AP vs. MP MP vs. NP
Műfajok AP Ugyanaz NP AP Ugyanaz MP MP Ugyanaz NP
Időjárás 3 7 2 4 5 3 4 5 3

Sporthírek 9 1 2 3 8 1 8 4 0
Összes (%) 50,0 33,3 16,7 29,2 54,2 16,7 50,0 37,5 12,5

Statisztikai egzakt próbákat hajtottam végre [59], és p=0,05 érték mellett az alábbi
szignifikáns eredményeket igazoltam:

1. A gépi átiratok esetén, a kézzel központozott AT-MP feliratokat a tesztalanyok előnyben
részesítették a központozatlan AT-NP-hez képest (p=0,048).

2. Összességében, a központozott feliratok (MT-MP, MT-AP, AT-AP, AT-MP) szignifi-
kánsabban jobban preferáltak a központozatlan feliratokkal szemben (AT-NP+MT-NP)
(p=0,012).

3. Sporthírek esetén, az automatikusan írásjelezett feliratokat szignifikánsan jobban pre-
ferálták (MT-AP+AT-AP) mint a központozatlanokat (MT-NP+AT-NP) (p=0,012).

4. Sporthírek esetén, a kézi (MT-MP, AT-MP) és a gépi központozás (MT-AP, AT-
AP) legtöbbször ugyanazt az érzetet keltette, ami szintén szignifikánsnak tekinthető
(p=0,048).

Az eredményeket megvizsgálva, a tanulók 61%-a (11/18) egyértelműen az írásjelekkel
bővített feliratokat preferálta, hangsúlyozva, hogy a jövőben fontos mérnöki feladat lehet a
televíziós feliratok automatikus központozása a siket és nagyothalló közösség számára.
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5. Az új eredmények alkalmazhatósága

A tézisfüzetben bemutatott, szöveges és prozódiai jellemzőket felhasználó módszereim a gya-
korlatban is alkalmazhatók, melyekkel lehetséges a strukturálatlan ASR-kimenet funkcionális
bővítése. Eszközeim segítségével a beszédben rejlő információstruktúrát tükröző bemenet
jön létre, mely a magyar nyelvű SLU-kutatások fontos részét képezi. Modelladaptációt is
végrehajtottam, bizonyítva azt, hogy módszereim különböző nyelvek esetén is alkalmazhatók.

Az első téziscsoport modelljei hangsúlydetektálásra és fonológiai frázisdetektálásra hasz-
nálhatók, amely a beszéd akusztikai szempontból koherens szegmentálását eredményezi. A
fonológiai frázisok nemcsak automatikus kivonatoló rendszer bemeneteként szolgálhatnak.
Ezen frázisokból magas szintű jellemzőket képezve (frázis időtartama és szószámossága)
patológiás beszéd diagnosztizálásához döntéstámogató rendszert mutattam be [C5, C16].

A második téziscsoport modelljeivel a gépi átirat automatikus írásjelezése lehetséges. Off-
line megoldásként, az írásjelek visszaállítása egy előre generált ASR-átiraton történhet meg
egyfajta utófeldolgozási lépésként, mielőtt további szöveges (pl. szintaktikai-szemantikai)
elemzésnek vetnénk alá, de az ily módon strukturált szövegből kérdés-válasz párok is
generálhatók. Alacsony késleltetésű, on-line megoldásban gondolkodva, az ASR által generált
televíziós műsorok feliratainak automatikus központozása is lehetséges.

A harmadik téziscsoportomban szubjektív kiértékelésekkel demonstráltam, hogy az auto-
matikus központozási megoldásommal támogatott gépi átirat a végfelhasználók (különösen
a siket és nagyothallók) körében jobb érthetőséget eredményez az eddigi központozatlan
megoldással szemben. Az eddigi proof-of-concept jellegű megoldásom továbbfejlesztéséhez a
beszédtechnológusok, a végfelhasználók, és a műsorszolgáltatók együttműködése szükséges.

A jövőben egy automatikus, hibrid dokumentum összefoglaló rendszer megtervezése
a célom, ahol a gép mind a prozódiai hangsúlydetektálás és frázisszegmentálás eredmé-
nyéből, mind az automatikusan központozott szövegekből kinyert szintaktikai-szemantikai
információt felhasználja, egyfajta súlyozott kombinációban.
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