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1. Bevezetés
A beszéd az emberek közötti kommunikáció egyik legősibb formája, mely évezredekig a
tudás átadásának elsődleges módja volt. Később az írásbeliség elterjedésével ez megváltozott,
és először az írott, majd a közelmúltban a digitális szöveg vált az információmegosztás és
-megőrzés legfontosabb eszközévé. Mindezek alapján érthető, hogy az emberi beszéd automa-
tikus felismerését és szöveges leírását lehetővé tevő ún. gépi beszédfelismerő rendszerekre
régóta nagy igény mutatkozik [1, 2, 3] és jelenleg is aktívan kutatott terület. Az ún. mély
tanuláson (deep learning [4]) alapuló legújabb módszerekkel jelentős áttörést sikerült elérni a
területen [5, 6, 7, 8], de rossz akusztikus körülmények illetve spontán beszéd esetén továbbra
is sok hibát vétenek ezek a rendszerek, így a probléma nem tekinthető megoldottnak [9, 10].

A nyelvmodell segítségével szavak vagy más szöveg tokenek sorozatának valószínűségét
tudjuk becsülni [11]. A legelterjedtebben használt ún. statisztikai nyelvmodellt szövegkor-
puszok alapján, gépi tanulás alkalmazásával tanítjuk. A beszédfelismerő rendszerekben
fontos szerepet játszik ez a modell, ugyanis a nyelvmodell becslése alapján választjuk ki
az akusztikailag illeszkedő hipotézisek közül azt, mely végül a kimeneten megjelenik. Bár
már vannak olyan ún. end-to-end beszédfelismerő rendszerek, melyek nyelvmodellek explicit
használata nélkül is képesek jó eredményeket elérni bizonyos feladatokon [12, 13, 14], a
legpontosabb felismerők továbbra is alkalmaznak nyelvmodelleket [15, 16].

A nyelvmodellek tanítása során a legnagyobb kihívást az adatelégtelenség kezelése
jelenti [17]. Természetes nyelvek esetén ugyanis gyakori az olyan szósorozat, mely az adott
kontextusban érvényes és értelmes, mégsem találkoztunk vele a tanítókorpuszban, így helyes
valószínűségbecslést is nehéz rá adni. Az adatelégtelenségi probléma különösen hangsúlyos
magyar nyelv esetén, ahol a toldalékolás miatt sok a szóalak, mely drasztikusan csökkenti az
egyes szókapcsolatok megfigyelési mintáinak számát [18]. Egy lehetséges megoldási lehetőség,
ha szavaknál kisebb, morfémaszerű lexikai egységek (az ún. morfok [19]) használatával
növeljük a szókapcsolatokra jutó mintaszámot [20]. Értekezésemben összesen 40 magyar
nyelvű feladaton mutatom meg, hogy morfalapú nyelvmodellek segítségével csökkenteni lehet
a beszédfelismerési hibát. A hibacsökkenés mértéke azonban feladatról feladatra változik, így
a korábbi kutatásoktól eltérően azt is vizsgálom, hogy a beszédfelismerési probléma mely
tulajdonsága befolyásolja, hogy van-e mérhető előnye a morfalapú nyelvmodellezésnek.

A mély tanulási módszerek fejlődése és a tanításukhoz szükséges hardverek elterjedése
a természetes nyelvfeldolgozás (NLP – Natural Language Processing) és azon belül a
nyelvmodellezés területét is átformálta. Ennek több oka is van, egyrészt ezek a módszerek
kezelni tudják az adatelégtelenség problémáját azzal, hogy a szavakat a folytonos vektortérben
modellezik [21, 22], másrészt a hagyományos n-gram modellekkel [11] szemben hosszú
kontextusok modellezésére is alkalmasak [23, 24]. Sőt kiderült, hogy a neurális nyelvmodel-
lek [25, 26, 27, 28] és az azzal rokon objektív függvényt használó modellek [29, 30] nagyméretű,
általános szövegkorpuszokon történő tanításával korábban nem látott pontossággal lehet
modellezni a szövegben rejlő szintaktikai és szemantikai információt, melyet ún. transfer
learning [31] módszerek segítségével más NLP feladatok javítására is fel lehet használni.
Mindezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy a neurális nyelvmodellek a modern NLP
alapkövének számítanak.

Disszertációmban elsőként vizsgálom a neurális nyelvmodellek alkalmazhatóságát ma-
gyar nyelvű gépi beszédfelismerési feladaton. A neurális nyelvmodelleket komplexitásuk
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miatt általában úgy alkalmazzák a beszédfelismerő rendszerekben, hogy egy hagyományos
n-gram modellel generált hipotézis gráfot (lattice) újrasúlyoznak velük. Ez az ún. 2-körös
dekódolás természetesen nem hajtható végre valós időben, így számos feladatra (diktálás,
élő beszédanalízis) nem tudjuk kihasználni a neurális nyelvmodellezés előnyeit [24, 32].
Éppen ezért vizsgálataim elsősorban arra irányulnak, hogy a neurális nyelvmodellek tudását
hogyan lehet átvinni egy valós idejű beszédfelismerő n-gram nyelvmodelljébe. Összevetek
két szóalapú nyelvmodellezési módszert, a korábban uralkodó rekurrens modellezést [33]
és a legújabb Transformer [34] nyelvmodelleket. Ezután egyesítem kutatásomnak ezt az
ágát a korábbival, és a morfalapú neurális nyelvmodellezéssel elérhető előnyöket ismertetem.
Végezetül bemutatok egy új módszert, mellyel Transformer nyelvmodellek tudását lehet
hatékonyan átvinni egy morfémákban gazdag beszéd valós idejű gépi felismerését célzó
rendszerbe.

2. Kutatási célkitűzések
A magyar nyelvű beszédfelismerő rendszerek nyelvmodellezése egy eddig alaposan fel nem tárt
tudományos tématerületnek számít, kevés korábbi munka foglalkozik vele [35, 36]. Kutatási
célkitűzésem az volt, hogy általam kidolgozott új, illetve más nyelveken már bizonyító
módszerek segítségével minél változatosabb beszédfelismerési feladatokon fejlesszem tovább a
nyelvmodelleket. Munkám egyik különlegessége, hogy a legtöbb bemutatott módszert valódi,
ipari környezetben gyűjtött adatbázisokon teszteltem (lásd 3.1. fejezet), és sok általam
kidolgozott módszer alkalmazásra is került ezekben a rendszerekben (lásd 5. fejezet).

Amint a bevezetőben már kitértem rá, a magyar agglutináló nyelv, és az ebből fakadó
morfológia változatosság kezelésének egy módja, ha a nyelvmodell alapegységét szavak-
ról morfokra cseréljük [20]. A morfok a szavak statisztikai úton történő szétbontásával
jönnek létre [19]. Az I.1-es tézisben összesen 50 beszédfelismerési feladaton vizsgálom a
morfalapú n-gram nyelvmodellek hatásosságát, melyek közül 40-en sikerült a hibaarányt
csökkentenem. A morfalapú nyelvmodellezéssel elérhető szóhibaarány-csökkenés nagy szórást
mutat a feladattól függően. Korábban még nem vizsgálták ennek a szórásnak az okát, ezért
én megkísérlem feltárni, hogyan függ az elérhető hibacsökkenés mértéke az alkalmazott
tanítószöveg és szótár méretétől, valamit az akusztikus modell pontosságától. Ahhoz, hogy a
gyakorlatban is alkalmazható legyen egy morfalapú beszédfelismerő rendszer, meg kellett
oldani két további problémát. Az egyik probléma a morfalapú nyelvmodellek interpolációja,
melyre az I.2-es tézisben bemutatok egy megoldási lehetőséget. A másik probléma pedig a
tulajdonnevek felismerési pontosságának megőrzése morfalapú rendszerben, melyre szintén
mutatok egy megoldást az I.3-as tézisben.

A neurális nyelvmodellek (pl. rekurrens struktúrák, Transformerek) különösen hatékonyak
a nyelvmodellezésben, köszönhetően annak, hogy a korábbi események sokkal nagyobb
részét tudják az aktuális becsléshez felhasználni, illetve annak, hogy a szavakat nem egyedi
adatpontként, hanem a folytonos vektortérben modellezik. Egy kevés feladatspecifikus
tanítóadattal rendelkező, spontán beszélgetéseket tartalmazó telefonos adatbázison a neurális
nyelvmodellek alkalmazhatóságát is vizsgálom magyar nyelven. A II. téziscsoportban először
hagyományos, szóalapú neurális nyelvmodelleket használok. A II.1-es tézisben megmutatom,
hogy rekurrens nyelvmodell és 2-körös dekódolás segítségével akár 10% fölötti relatív
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szóhibaarány-csökkenés is elérhető. 2-körös felismeréssel azonban csak offline dolgozhatóak
fel a hanganyagok, ezért a szöveges tanítóadatbázist kiegészítem egy rekurrens modellel
generált korpusszal, és megmutatom, hogy az offline rendszerrel mérhető hibacsökkenés
akár 30%-a is elérhető a rendszer valós idejű működése mellett. A II.2-es tézisben GPT-2
Transformer nyelvmodellel [27] tovább javítom a rekurrens modellezéssel elérhető hibát.

A III. téziscsoportban a célom az volt, hogy az első két téziscsoport szintéziseként megvizs-
gáljam a morfalapú és neurális nyelvmodellezés együttes használatában rejlő lehetőségeket.
A III.1-es tézisben azt mutatom meg, hogy morfalapú rekurrens nyelvmodellel szignifikánsan
javítható a felismerés eredménye a szóalapú rekurrens nyelvmodellezéshez képest, ugyanis
az offline, 2-körös dekódolás hibacsökkenésének akár több mint 50%-a átvihető így a valós
idejű, telefonos beszédfelismerő rendszerünkbe. Sőt, arra is mutatok egy példát, hogy a
morfalapú rekurrens nyelvmodellel kiegészített n-gram modell segítségével az offline felismerés
is javítható. Utolsó, III.2-es tézisemben ismertetek egy új módszert morfémákban gazdag
beszédfelismerési feladatok Transformer nyelvmodellel történő szövegkorpusz kiegészítésére.
Ezzel a módszerrel minden korábbinál jobb valós idejű felismerési eredményeket tudtam elérni,
mind az átlagos szóhibaarány, mind pedig a szótáron kívüli szavak felismerési pontossága
tekintetében.

3. Kutatási módszertan
Ebben a fejezetben a kutatásaimhoz használt adatbázisokat és eszközöket, valamint kiérté-
kelésük során alkalmazott statisztikai módszereket és metrikákat mutatom be.

3.1. Adatbázisok
Elsőként a kutatásaimhoz használt adatbázisokat és beszédfelismerési feladatokat ismertetem.
Egy beszédfelismerési feladat leírásához három adatbázistípust különböztetek meg. A
beszédadatbázisokat a gépi beszédfelismerő akusztikus modelljének tanításához használjuk, a
szövegadatbázisokat a nyelvmodell tanításához, míg a tesztadatbázisokat a betanított gépi
felismerő kiértékeléséhez. Beszédfelismerési feladatnak a fent említett három adatbázistípus
egy adott kombinációját hívom, melyet egy kísérleti környezetben egy hipotézis ellenőrzésére
használok. Az adatbázisok és beszédfelismerési feladatok azonosításához egyedi jelöléseket
alkalmazok. Az adatbázisok általános témáját leíró jelölések a következők:

AB (Audiobook) – hangoskönyv
SP (Spontaneous speech) – spontán beszéd
PC (Press Conference) – sajtótájékoztató
BR (Broadcast speech) – hírek, hírháttér beszélgetések gyűjtőneve
BC (Broadcast Conversation) – hírháttér beszélgetések
BN (Broadcast News) – hírek, híradók, hírműsorok
TBL (Tabloid) – bulvárhírek
CC (Call Center) – telefonos ügyfélszolgálat
PARL (Parlament) – parlamenti felszólalások
Az egyes adatbázistípusokra alkalmazott egyedi jelöléseket az adott adatbázistípusnál

ismertetem.

4



1. táblázat. Beszédadatbázisok statisztikai adatai

Rövidítés Leírás
Mintavételi

frekvencia
[kHz]

Hossz
[óra]

MRBA-train Magyar Referencia Beszédadatbázis 16 6
AB-train Hangoskönyv 16 3
SP-train Interjúk idős emberekkel (spontán beszéd) 16 26
PC-train Kormányszóvivői sajtótájékoztatók 16 10
BR-1-train Híradók és hírháttér beszélgetések 16 50

BR-2-train Híradók, hírháttér beszélgetések,
rádióműsorok, SpeeCon adatbázis 16 500

BR-ROM-train Román nyelvű híradók 16 31

CC-2-train Magyar Telefonos Ügyfélszolgálati
Beszédadatbázis (MTUBA) 2. 8 38

CC-4-train MTUBA 4. 8 25
CC-ALL-train MTUBA összes 8 290

3.1.1. Tanító adatbázisok

Beszédadatbázisok
A kutatásaim során alkalmazott kísérleti beszédfelismerő rendszerek akusztikus modelljeit
az 1. táblázatban ismertetett beszédadatbázisok valamelyikén vagy azok kombinációján
tanítottuk. Fontos megjegyeznem, hogy az akusztikus modellek tanítását kutatócsoportom
más tagjai végezték, így azok nem tekinthetők saját kutatási eredményemnek.
Szövegadatbázisok
A nyelvmodellek tanításához használt adatbázisokat a 2. táblázatban ismertetem. A rövi-
dítések első fele minden esetben a szöveg témájára utal (részletesen lásd fent). A rövidítés
utolsó fele a korpusz eredetére utal:

TRS (Manual Transcription) – kézi leiratok
SRT (SubRip Subtitle) – feliratok
WEB (World Wide Web) – webkorpusz
Email – e-mail-ek
Manual – kézikönyv
NM (Novel Matched) – regény, melyből a tesztanyag is származik
AM (Author Matched) – további regények a tesztregény szerzőjétől
SM (Style Matched) – regények a tesztregény kortársainak tollából
A témakörre és eredetre utaló jelzés között opcionálisan elhelyeztem egy harmadik jelölést

is, mely a szövegkorpusz verziójára (arab szám, ALL) vagy nyelvére (ROM – román) utal. A
szövegkorpuszok döntő többsége magyar nyelvű, ezt külön nem jelölöm.
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2. táblázat. Szövegadatbázisok statisztikai adatai

Rövidítés Leírás Tokenek száma
[millió token]

AB-NM AB feladathoz tartozó regény 0.017
AB-AM AB feladathoz tartozó regény szerzőjének egyéb művei 1.4
AB-SM AB feladathoz tartozó regény kortársai 11.5
SP-TRS Spontán beszédű interjúk kézi leirata 0.16
PC-TRS Sajtótájékoztatók kézi leirata 1.2
BR-TRS Híradók és hírháttér beszélgetések leirata 0.53
TBL-WEB Webes búlvárhírek 14.0
BR-1-WEB Webes híranyagok 1. 5.6
BR-2-WEB Webes híranyagok 2. 27.0
BR-3-WEB Webes híranyagok 3. 56.0
BR-SRT Híradók és hírháttér beszélgetések felirata 17.0
BR-ROM-TRS Román híradók kézi leirata 0.3
BR-ROM-WEB Román webes híranyagok 23.0
CC-2-TRS Telefonos ügyfélszolgálat 2. kézi leiratok 0.28
CC-4-TRS Telefonos ügyfélszolgálat 4. kézi leiratok 0.113
CC-4-Email Telefonos ügyfélszolgálat 4. email-ek 0.105
CC-4-Manual Telefonos ügyfélszolgálat 4. kézikönyv 0.127
CC-ALL-TRS Telefonos ügyfélszolgálat összes kézi leirat 3.4
PARL-WEB Parlament webkorpusz 57.6

3.1.2. Tesztadatbázisok

A teszteléshez használt adatbázisok minden esetben diszjunkt halmazt képeznek a tanító
adatbázisokkal. Bizonyos tesztadatbázisok esetén ún. fejlesztői (dev – development) teszt-
adatbázist is kijelöltünk, mely a felismerő rendszer paramétereinek hangolására szolgált. A
felismerési eredményeket azonban minden esetben egy ettől független kiértékelő tesztadat-
bázison (eval – evaluation) történő mérés alapján adom meg. A korábbi adatbázisokhoz
hasonlóan itt is arab sorszámmal különböztetem meg az ugyanazon témakörhöz tartozó
különböző teszteket. Egyes beszédfelismerési feladatok csak az alkalmazott tesztadatbázisban
különböznek, a tanító adatbázisok megegyeznek. Ezekben az esetekben a tesztadatbázisokat
a latin ABC betűivel különböztetjük meg (lásd 3. táblázat).

3.1.3. Beszédfelismerési feladatok

Beszédfelismerési feladatnak az előző fejezetben ismertetett adatbázisok egy adott kombiná-
cióját nevezem. Tézisfüzetemben a 4. táblázatban ismertetett rövidítések segítségével fogok
az egyes feladatokra hivatkozni.
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3. táblázat. Tesztadatbázisok statisztikai adatai

Rövidítés Leírás
Mintav.

frekvencia
[kHz]

Hossz
[óra:perc]

AB-eval Hangoskönyv teszt 16 0:26
SP-eval-A Spontán beszédű interjúk A teszt 16 4:00
SP-eval-B Spontán beszédű interjúk B teszt 16 4:00
PC-eval Sajtótájékoztatók teszt 16 1:20
BC-1-dev Hírháttér beszélgetés 1. fejlesztői teszt 16 0:36
BC-1-eval Hírháttér beszélgetés 1. teszt 16 0:52
BC-2-eval Hírháttér beszélgetés 2. teszt 16 2:45
BN-1-eval Híradó 1. teszt 16 1:00
BN-2-dev Híradó 2. fejlesztői teszt 16 0:31
BN-2-eval Híradó 2. teszt 16 0:49
BN-3-dev Híradó 3. fejlesztői teszt 16 0:50
BN-3-eval Híradó 3. teszt 16 1:45
BN-4-eval Híradó 4. teszt 16 3:00
BN-ROM-dev Román híradó fejlesztői teszt 16 0:42
BN-ROM-eval Román híradó teszt 16 1:23
CC-4-eval Telefonos ügyfélszolgálat 4. teszt 8 2:00
CC-ALL-dev Telefonos ügyfélszolgálat összes fejlesztői teszt 8 7:30
CC-ALL-eval Telefonos ügyfélszolgálat összes teszt 8 12:00

3.2. Felhasznált eszközök
Kutatásomhoz számos szoftvereszközt használtam, melyeket az alábbiakban sorolok fel.

• SRILM (The SRI Language Modeling Toolkit) [37]: back-off n-gram nyelvmodellek
tanítása, interpolációja, metszése

• Keras [38], TensorFlow [39], PyTorch [40]: rekurrens és Transformer neurális hálózatok
tanítása nyelvmodellezési célokra, szöveggenerálás

• TheanoLM [41]: beszédfelismerési kimenetek újra súlyozása
• Python, Perl: szövegfeldolgozó scriptek írása, statisztikai kiértékelés
• MPhon [42]: fonetikus átírás
• VOXerver [43], KALDI [44]: beszédfelismerési kimenetek előállítása (dekódolás)

3.3. Kiértékelés
A disszertációmban megfogalmazott téziseket kísérleti úton vizsgálom a legnagyobb magyar
nyelven elérhető beszédadatbázisokon (lásd 3.1. fejezet). Az alábbiakban az állításaim
igazolásához használt mérőszámokat és statisztikai módszereket mutatom be.
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4. táblázat. Beszédfelismerési feladatok

Rövidítés Leírás Tanítóadatbázisok TesztadatbázisBeszéd-
adatbázis Szövegadatbázis

AB-SI Hangoskönyv
beszélőfüggetlen MRBA-train AB-NM, AB-AM, AB-SM AB-eval

AB-SA Hangoskönyv
beszélőadaptált

MRBA-train +
AB-train AB-NM, AB-AM, AB-SM AB-eval

AB-SD Hangoskönyv
beszélőfüggő AB-train AB-NM, AB-AM, AB-SM AB-eval

SP-A Spontán beszédű
interjúk A SP-train SP-TRS SP-eval-A

SP-B Spontán beszédű
interjúk B SP-train SP-TRS SP-eval-B

PC Sajtótájékoztatók MRBA-train +
PC-train PC-TRS PC-eval

BC-1 Hírháttér
beszélgetések 1. BR-1-train BR-TRS +

BR-2-WEB + TBL-WEB BC-1-eval

BC-2 Hírháttér
beszélgetések 2. BR-2-train BR-SRT,

BR-SRT + BR-3-WEB BC-2-eval

BN-1 Híradó 1. MRBA-train +
PC-train BR-1-WEB BN-1-eval

BN-2 Híradó 2. BR-1-train BR-TRS +
BR-2-WEB + TBL-WEB BN-2-eval

BN-3 Híradó 3. BR-1-train BR-TRS + BR-3-WEB BN-3-eval

BN-4 Híradó 4. BR-2-train BR-SRT,
BR-SRT + BR-3-WEB BN-4-eval

BN-ROM Román híradó BR-ROM-train BR-ROM-TRS +
BR-ROM-WEB BN-ROM-eval

CC Telefonos
ügyfélszolgálat

CC-2-train +
CC-4-train

CC-4-TRS,
CC-4-TRS + CC-2-TRS +

CC-4-Email + CC-4-Manual
CC-4-eval

CC-ALL
Telefonos
ügyfélszolgálat
összes

CC-ALL-train CC-ALL-TRS CC-ALL-eval

Perplexitás és OOV arány

A perplexitás segítségével egy nyelvmodell illeszkedésének mértékét lehet számszerűsíteni egy
tesztelési célokra elkülönített szövegen. A nyelvmodellünk annál hatékonyabbnak tekinthető,
minél nagyobb valószínűséggel jósolja meg a tesztszövegben előforduló szósorozatokat
(mondatokat). A perplexitást ezért a tesztszöveg valószínűsége alapján számítható a következő
módon:

PPL(W ) = P (w1, w2, w3 . . . , wK)− 1
K = K

√
1

P (w1, w2, w3 . . . , wK) , (1)

ahol W az összesen K szót tartalmazó tesztszöveget jelöli. Azzal, hogy P (W ) értékének
K-adik gyökét vesszük, a mérőszámunk normalizálva lesz a tesztszöveg hosszával, azaz az egy
szóra eső átlagos valószínűséget határozzuk meg. Ezután ennek reciprokát vesszük, így egy az

8



ember számára is könnyen értelmezhető általában 10 és 1000 közé eső mérőszámot kapunk,
mely segítségével közvetlenül tudjuk összevetni egyes (azonos szótárral rendelkező) nyelv-
modellek pontosságát. A reciprok képzés további hatásaként az alacsonyabb perplexitáshoz
tartozik a jobb modellezési képesség.

Emellett egy nyelvmodell jellemzésének fontos eszköze az OOV (Out-of-Vocabulary)
arány, amely a tesztszövegben elforduló, de a nyelvmodell szótárában nem szereplő szavak
aránya az összes tesztszövegben előforduló szóhoz képest. A szótáron kívüli szavak arányának
ismerete azért fontos, mert ezeket a felismerő nem képes felismerni szóalapú nyelvmodellel,
így alsó becslését adja a szófelismerési hibának.

Szóhibaarány

A gépi beszédfelismerési kísérletek kiértékelésére a tématerületen legelterjedtebben használt
mérőszámot, az ún. szóhibaarányt (WER – Word Error Rate) használom. A felismerési
eredményt és a tesztanyag referencia leiratát összevetve háromféle felismerési hibát külön-
böztethetünk meg. Helyettesítési hibának (S) nevezzük, amikor a felismerő egy szót (lexikai
elemet) egy másikkal helyettesít, míg törlődési hibáról (D) beszélünk, amikor egy szó nem
kerül be a felismerési eredménybe. A harmadik hibatípus a beszúrási hiba (I), amely a
felismerő által a szövegbe feleslegesen beszúrt szavakat jelöli. Mindezek ismeretében a
következő módon határozható meg a szóhibaarány:

WER = S + D + I

N
· 100% , (2)

ahol N a referencia leirat összes szavának száma. Mint a képletből kiolvasható, ez egy hiba
típusú mennyiség, tehát minél alacsonyabb, annál jobb. A beszúrásos hiba figyelembevételéből
adódóan a felismerési hiba értéke 100% fölötti is lehet.

Relatív szóhibaarány-csökkenés

A szóhibaarány a felismerő rendszer abszolút pontosságát jellemzi. Felismerési modellek
összevetésekor sokatmondó mutató az új modell segítségével elérhető relatív szóhibaarány-
csökkenés (WERR – Word Error Rate Reduction), mert egyetlen mérőszámban összegzi a
fejlesztés eredményességét:

WERR = WERreferencia − WERúj

WERreferencia
· 100% . (3)

A fentiek alapján a pozitív WERR javulást jelent a baseline megoldáshoz képest, a negatív
WERR pedig WER növekedést.

F1 mérték

Beszédinformáció-visszakeresési kísérleteim kiértékeléséhez az információ-visszakeresés téma-
területén elterjedt mérőszámot, az ún. F1 mértéket (F1 score) használom. Az F1 mérték a
visszakeresés pontosságának (Precision) és felidézési arányának (Recall) harmonikus közepe:
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F1 score = 2 · Precision · Recall
Precision + Recall , (4)

ahol a pontosságot és a felidézési arányt a következőképpen definiáljuk:

Precision = TP

TP + FP
, Recall = TP

TP + FN
. (5)

Wilcoxon-féle előjeles rang teszt

Gépi beszédfelismerő rendszerekkel kapcsolatos kutatásokban általában egy kezdeti ún.
baseline rendszer teljesítményét próbáljuk meg javítani egy új modellezési eljárással. Legyen
szó beszédfelismerési vagy beszédinformáció-visszakeresési kísérletről, a baseline és javított
rendszer teljesítményét is ki tudjuk értékelni a tesztadatbázis egyes tesztmintáin. Statisztikai
szempontból az a kérdés, hogy a két méréssorozat eredményei származhatnak-e ugyanabból
az eloszlásból, vagy szignifikáns eltérés tapasztalható. Ilyen típusú statisztikai vizsgálatokhoz
az ún. páros próbák alkalmazhatóak, melyek közül a tématerületen legelterjedtebben használt
Wilcoxon-féle előjeles rang tesztet [45] fogom használni téziseim ismertetése során. Ez egy
nem paraméteres próba, azaz például a páros t-próbával ellentétben nincs előfeltevése a
minták statisztikai eloszlásával kapcsolatban. Nullhipotézisét, miszerint a két mintasorozat
ugyanabból az eloszlásból származik, p=0.05 szignifikancia szinten fogom elvetni.

10



4. Új eredmények

4.1. Morfalapú n-gram nyelvmodellezés (I. téziscsoport)
A magyar nyelv agglutináló tulajdonsága miatt a beszédfelismerő rendszerek nyelvmodell-
jének sok szóalakot kell modelleznie. Szóalapú nyelvmodellezéskor ezért gyakran fordul
elő, hogy egyes szókapcsolatok valószínűségét kevés minta alapján tudjuk csak becsülni. A
morfológiai gazdagságból fakadó adatelégtelenséget enyhíteni lehet azzal, hogy a nyelvmodellt
nem szavakon, hanem szavaknál kisebb egységeken, ún. morfémákon tanítjuk [20]. A jól
kiválasztott morfémakészlet előnye az, hogy csökkenti a szótári elemek számát, és növeli a
ritka eseményekre jutó mintaszámot. Kísérleteimben egy kimondottan a morfémákban gazdag
nyelvek szótári szegmentálásához fejlesztett Morfessor [19, 46] nevű eszközt alkalmazok.
A Morfessor algoritmus nem használ szabályokat, a szavak felbontása statisztikai alapon
történik. Ebből következik, hogy a keletkező szódarabok nem feltétlenül esnek egybe a
magyar nyelv morfémaival, ezért a továbbiakban ezekre a morfémaszerű lexikai egységekre
morf -ként hivatkozok.

4.1.1. Morfalapú hibacsökkenés vizsgálata

I.1. tézis: [J1, J2, J4, J5, J6, C1, C2, C3, C4, C9, C10, C12, C17, C18, C21, C26] Kísérleti
úton megmutattam, hogy magyar nyelvű, tervezett beszéd és spontán, telefonos beszéd gépi
felismerése esetén az n-gram nyelvmodellben szó helyett kisebb, morfémaszerű (továbbiakban:
morf) lexikai egységek alkalmazásával szignifikánsan csökkenthető a szófelismerési hiba.

Magyar nyelvű feladaton előttem csak szélessávú, spontán beszélgetések adatbázisán
mutatták meg, hogy csökkentheti a beszédfelismerő rendszer hibáját a morfalapú nyelvmodel-
lezés [47]. Annak igazolása érdekében, hogy más magyar nyelvű beszédfelismerési feladaton is
hatékony lehet a morfalapú nyelvmodellezés, 50 beszédfelismerési feladaton értékeltem ki és
mutatom be az elérhető relatív szóhibaarány-csökkenést (lásd 1. ábra). A feladatok nevének
rövidítése három elemből áll össze: az első a feladat általános neve (lásd 3.1.1. fejezet), a
második az alkalmazott akusztikus modell (ACM – Acoustic Model) típusát jelöli (GMM –
Gauss Mixture Model [48], DNN – Deep feed-forward Neural Network [49], TDNN – Time
Delay Neural Network [50]), az utolsó pedig a tanítószöveg méretét (tokenek száma). Mint
látható, az 50-ből 40 feladaton (fekete oszlopok) sikerült csökkenti a hibát a morfalapú
nyelvmodell segítségével a szóalapú modellezéshez képest. A hibacsökkenés mértéke nagy
szórást mutat, ezt a jelenséget a tézishez tartozó altézisekben alaposabban is vizsgálom.

A szóhatár-visszaállítás szerepe
A morfalapú nyelvmodellt alkalmazó gépi beszédfelismerő rendszerek kimenete szavak helyett
morfok sorozata, melyekben vissza kell állítani a szóhatárokat. Erre többféle technika
létezik, melyek közül a kettő leggyakrabban alkalmazottat hasonlítottam össze magyar
nyelvű beszédfelismerési feladatokon. Az első technika az explicit szóhatárjelölés (WB –
Word Boundary tag [51]), ahol a szóhatárokat egy önálló, speciális szótári elemmel (<w>)
modellezzük. A második kipróbált technika az ún. követőmorfos szóhatárjelölés (NI –
non-initial tag [52]), ahol minden, a szóban nem kezdő pozícióban lévő morfot jelölünk
meg. A szóhatárjelölő technikák alkalmazására 5. táblázatban mutatok példát.
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1. ábra. Morfalapú nyelvmodellezéssel elérhető relatív szóhibaarány-csökkenés az egyes
beszédfelismerési feladatokon

5. táblázat. Példa a szóhatárjelölés alkalmazására

Szóalapú kimenet hát megbeszélem a nejemmel
Morfalapú kimenet,
szóhatárjelölés nélkül hát meg beszél em a nejem mel

Morfalapú kimenet,
explicit szóhatárjelölés hát <w> meg beszél em <w> a <w> nejem mel

Morfalapú kimenet,
követőmorfos szóhatárjelölés hát meg +beszél +em a nejem +mel

I.1.1 altézis: [C10, C12, C26] A morfalapú nyelvmodellek szóhatár-visszaállítási technikáinak
vizsgálata során megmutattam, hogy magyar nyelven a követőmorfos szóhatárjelölés alkalma-
zásával akár 4%-os relatív szóhibaarány-csökkenés is elérhető az explicit szóhatárjelöléshez
képest.

A két szóhatár-visszaállítási technikát öt magyar nyelvű feladaton hasonlítottam össze.
Az öt feladattal kapott összehasonlító eredményeket a 2. ábrán mutatom be. Minden esetben
alacsonyabb hibát kaptam követőmorfos szóhatárjelöléssel, mint explicit szóhatárjelöléssel,
mely különbség statisztikailag szignifikáns (p=0.0422). CC-625k és BN-3-1.7M feladatok
esetén a relatív szóhibaarány-csökkenés a 4%-ot is meghaladja.

Az akusztikus modell hatása
I.1.2 altézis: [J1, J2, J5, J6, C1, C2, C3, C4, C17] Kísérleti úton megmutattam, hogy a
morfalapú hibacsökkenés függ az alkalmazott akusztikus modell pontosságától. Minél pontosabb
az akusztikus modell, annál nagyobb a morfalapú hibacsökkenés.

A morfalapú hibacsökkenés és az akusztikus modell pontosságának az összefüggését
két kísérleti összeállításban is vizsgáltam. Az első összeállításban GMM-alapú akusztikus
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2. ábra. Szóhatárjelölési technikák szóhibaaránya
az egyes beszédfelismerési feladatokon

modelleket használtam. A pontosságot itt az szabályozza, hogy milyen adatokon tanítjuk
a modellt. Beszélőfüggetlen (SI – Speaker Independent) esetben a feladattól független
beszédadatbázist használunk, beszélőadaptált esetben (SA – Speaker Adapted) használunk
feladatspecifikus tanítóadatot, de csak a GMM-modell adaptációjához, míg beszélőfüggő
esetben (SD – Speaker Dependent) a GMM-modellt beszélőfüggő adatokon tanítjuk.

Összesen négy beszédfelismerési témakörön (AB, SP, PC, BN-1) végeztem el az össze-
hasonlító méréseket. A négy tématerületen belül összesen 9 beszédfelismerési feladatot
különítettem el a vizsgálatokhoz. SI és SA akusztikus modellel mind a 9 feladaton végeztem
méréseket, míg az SD modellt 3 feladaton (AB-NM, AB-AM, AB-SM) értékeltem ki. Az egyes
feladatokon mérhető morfalapú hibacsökkenés és az akusztikus modell közötti összefüggést a
3a. ábrán mutatom be. Mint az ábrán látható, ahogy nő az akusztikus modell pontossága,
úgy nő a morfalapú hibacsökkenés mediánja is (az ábrán x jelöli). Statisztikai vizsgálatra
csak az SA és SI adatsor alkalmas, mivel SD mintából túl kevés áll a rendelkezésre. SA
modellel szignifikánsan magasabb (p=0.0251) hibacsökkenést mértem, mint SI modellel.

A második tesztösszeállításban két különböző típusú akusztikus modellt, a hagyományos
előrecsatolt mély neurális struktúrát (DNN) és egy modernebb, a jelenlegi state-of-the-art
megoldásnak számító időeltolásos mély neurális struktúrát (TDNN) hasonlítom össze. A
méréseket a CC-ALL feladaton végeztem el, ahol a TDNN akusztikus modell pontosabbnak
bizonyult, mint a DNN struktúra [C2]. Az eredményeket 3b. ábrán foglaltam össze. Megfi-
gyelhető, hogy a TDNN akusztikus modellel a morfalapú hibacsökkenés mediánja magasabb,

(a) AB, SP, PC és BN-1 feladaton (b) CC-ALL feladaton

3. ábra. Relatív szóhibaarány-csökkenés az akusztikus modell pontosságának függvényében
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(a) Összes feladaton (b) Audiobook feladaton

(c) Broadcast news feladaton (d) Call center feladaton

4. ábra. Relatív szóhibaarány-csökkenés a tanítószöveg méretének függvényében

mint a DNN modellel mérhető, és ez a különbség statisztikailag szignifikáns is (p=0.0431).
Kijelenthető tehát, hogy ahogy egyre pontosabb akusztikus modellek állnak rendelkezésünkre,
úgy érdemes egyre több esetben megfontolni a morfalapú nyelvmodellek alkalmazását.

A nyelvmodell tanítószöveg méretének hatása
I.1.3 altézis: [J5, J6, C2, C10, C17, C18, C26] Kísérleti úton megmutattam, hogy a morfalapú
hibacsökkenés függ a nyelvmodell tanításához használt szövegkorpusz méretétől (tokenszám).
Minél kisebb a tanítószöveg, annál nagyobb a morfalapú hibacsökkenés.

A morfalapú megközelítéssel csökkenteni lehet egy nyelvmodell adatelégtelenségből
származó hibáját [20]. Hipotézisem szerint minél nagyobb a nyelvmodell tanításához használt
szövegkorpusz mérete, annál kisebb az adatelégtelenség, így a morfalapú hibacsökkenés
is. Ennek igazolására először összegyűjtöttem az összes olyan beszédfelismerési feladatot,
ahol rendelkezésemre álltak szóalapú és morfalapú eredmények is. Ebben a 24 feladatban
kiszámoltam a morfalapú hibacsökkenést és párba állítottam a tanítószöveg log-normált
tokenszámával, majd megvizsgáltam a két eloszlás közötti összefüggést. Mint az 4a. ábrán
látható, van egy határozott, a hipotézist alátámasztó trend (R=-0.68, R2=0.46).

A morfalapú hibacsökkenés nemcsak tanítószöveg méretével, hanem — mint az előző
tézisben láttuk — az akusztikus modell pontosságával is összefügg. Ezért terveztem egy
második mérést is, ahol a fenti hatástól megtisztítom az adatokat. Ezt úgy érem el, hogy csak
azokat a feladatokat hasonlítom össze egymással, ahol a feladatok közötti eltérést egyedül
az alkalmazott tanítószöveg mérete jelenti, az akusztikus és teszt körülmények állandók.
Így összesen 8 mérést tudtam végezni, mérésenként három adatponttal. Az 4b. ábrán
AB-SI, AB-SA és AB-SD feladatok láthatók 3-féle tanítószöveg (AB-NM, AB-AM, AB-SM)
alapján tanított nyelvmodellel. Mindhárom feladatnál erős (R2 > 0.95) összefüggés mérhető a
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5. ábra. Relatív szóhibaarány-csökkenés a szótárméret függvényében

morfalapú hibacsökkenés és a tanítókorpusz mérete között. Három további mérést is végeztem
BN-1 feladat SA és SI akusztikus modellje, valamint a BN-3 feladat segítségével (lásd 4c. ábra).
BN-1-es feladaton a morfalapú hibacsökkenés és korpuszméret közötti összefüggés szintén
erős (R2 > 0.97), míg BN-3 feladat esetén egy kicsit kevésbé (R2=0.89). Végül pedig — mint
az a 4d. ábrán látható — CC-ALL feladaton is erős összefüggést kaptam a tanítószöveg
mérete és morfalapú hibacsökkenés között.

A szótárméret hatása
I.1.4 altézis: [C10, C26] Kísérleti úton megmutattam, hogy a morfalapú hibacsökkenés függ
az alkalmazott nyelvmodell szótárméretétől. Minél kisebb a szótárméret, annál nagyobb a
morfalapú hibacsökkenés.

Bizonyos esetekben például a beszédfelismerő dekóderében beépített korlátozás vagy
a memóriakihasználtság növelése miatt rá lehetünk kényszerülve, hogy csökkentsük a
nyelvmodell szótárméretét. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy hogyan változik ezzel pár-
huzamosan a morfalapú hibacsökkenés. A morfalapú nyelvmodellek kis morfkészlet mellett
is képesek sok szóalakot generálni, ezért hipotézisem szerint, ha korlátozzuk a szótárméretet,
akkor a szóalapú modellek hibaaránya nagyobb mértékben csökken, mint a morfalapú
modelleké. Ennek igazolására két beszédfelismerési feladaton (BN-ROM, BN-3) korlátoztam a
nyelvmodellek szótárméretét (illetve morfkészletét) és így mértem a morfalapú hibacsökkenést.
Mindkét feladaton két különböző szóhatárjelöléssel (WB, NI) is teszteltem a hipotézist,
így összesen négy esetet vizsgálhattam. Az 5. ábrán látható, hogy minden esetben erős
(R2 > 0.98) összefüggést mutat a morfalapú hibacsökkenés és a szótárméret.

4.1.2. Morfalapú nyelvmodellek interpolációja

A téziscsoportban eddig a morfalapú nyelvmodellezéssel nyerhető előnyöket jártam körbe. A
beszédfelismerő rendszerek nyelvmodelljének adatelégtelenségét azonban kiegészítő szöveg-
korpuszok alkalmazásával is lehet csökkenteni. Ezek a szövegkorpuszok új szókapcsolódási
mintákat tartalmaznak, mely hasznos lehet, ha nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű
feladatspecifikus tanítószöveg. Nyelvmodell-adaptációnak azt a technikát hívják, mellyel a
kiegészítő nyelvmodellt adaptálják a célfeladathoz. Back-off, n-gram nyelvmodellezés esetén
leggyakrabban a nyelvmodellek lineáris interpolációját [53] értjük rajta.
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6. ábra. Független és közös szótáras szegmentálás

(a) 3-gram (b) 4-gram

7. ábra. Független és közös szótáras eredmények az interpolációs súly függvényében

I.2. tézis: [C29] Kidolgoztam egy új, ún. közös szótáras technikát morfalapú n-gram nyelv-
modellek interpolációjára és megmutattam, hogy alkalmazásával szignifikánsan csökkenthető
az interpolált nyelvmodell felismerési hibája.

Ebben a tézisében azt vizsgálom meg, hogy miként érdemes morfalapú nyelvmodelleket
interpolálni egy feladathoz. Ehhez egy ún. közös szótáras szegmentálást vezettem be, melyet
a 6. ábra segítségével ismertetek. Normál esetben két tanítószöveg szótárát egymástól függet-
lenül szegmentáljuk, így a morfalapú nyelvmodellek tanításához használt tanítószövegekben
ugyanaz a szó más morfsorozatra íródhat át. Ezzel szemben a közös szótáras módszerben
a szegmentálás előtt egyesítjük a két tanítószöveg szótárát, így a statisztikai algoritmus
mindkét tanítószöveg sajátosságait figyelembe tudja venni a szavak felbontásához (6. ábra,
szaggatott vonal).

A módszer hatékonyságát az AB-SD beszédfelismerési feladaton vizsgáltam meg. Két
nyelvmodell-fokszám (3- és 4-gram) mellett is összehasonlítottam a közös (KSZ) és független
szótáras morfszegmentálás (FSZ). Feladatspecifikus tanítószövegként az AB-AM korpusz
szolgált, kiegészítő korpuszként pedig az AB-SM. Az eredményeket a 7. ábrán mutatom
be. A 3-gram és 4-gram modell esetén is azt figyelhetjük meg, hogy minden a mérés során
alkalmazott interpolációs súly esetén alacsonyabb hiba volt mérhető a közös szótáras modellel.
Mindkét fokszám mellett statisztikailag szignifikáns volt a két módszer különbsége (p=7.69e-3
illetve p=7.63e-3).
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8. ábra. Case Sensitive és Case Insensitive morfalapú lexikai modellezés

4.1.3. Tulajdonnév-visszakeresés a morfalapú nyelvmodellekben

A magyar szavak kiejtése nagy pontossággal jósolható a jelölésükre használt betűk sorozatá-
ból [42]. Kivételt képeznek az idegen eredetű szavak (pl. tulajdonnevek), melyek kiejtését egy,
a kivételes kiejtéseket tartalmazó szótár segítségével határozzuk meg. A szavak morfémákra
szegmentálása magyar nyelvű feladatokon általában csökkenti az átlagos szóhibaarányt (lásd
I.1. tézis), azonban a kivételes kiejtésű szavak felismerési pontosságára negatív hatással
lehet. Ennek oka, hogy morfémákra bontott szavakra már nem alkalmazható a kivételes
szavak szótára, csak a hagyományos graféma-fonéma átírási szabályok. A jelenség miatt a
tulajdonnevek visszakeresési pontossága akár harmadára is csökkenhet morfalapú nyelvmodell
használatával a szóalapú baseline modellhez képest [C15].

I.3. tézis: [C15] Kidolgoztam egy, a Morfessor Baseline algoritmusra épülő, ún. Case
Sensitive lexikai modellezési eljárást, mely szignifikánsan javítja a Case Insensitive szegmen-
táláshoz képest a vizsgált hírfelismerő rendszer tulajdonnév-visszakeresési pontosságát. Az új
módszer ún. keresési kaszkádban történő alkalmazásával szignifikánsan növelhető a szóalapú
modell tulajdonnév-visszakeresési teljesítménye is.

A probléma orvoslására kidolgoztam egy a Morfessor Baseline [54] szegmentáló algorit-
musra épülő ún. Case Sensitive (MB-CS) lexikai modellező eljárást, mely a Case Insensitive
(MB-CI) eljárással ellentétben nem alakítja kis kezdőbetűssé és nem szegmentálja az összes
szót, hanem a tulajdonnévként azonosított nagy kezdőbetűs neveket érintetlenül hagyja
(lásd 8. ábra). A morfalapú nyelvmodellezés egyik előnye, hogy segítségével az összetett,
több morfémát tartalmazó toldalékok is kikombinálhatók. Hogy ez az előny megmaradjon
a MB-CS módszer esetén a tulajdonnévről leválasztott toldalékokat a köznevekkel együtt
szegmentálom.

A javasolt módszer kiértékeléséhez BC-1 és BN-2 feladatokon végeztem tulajdonnév-
visszakeresési kísérleteket. Három lexikai modellezést a szóalapút (Word), az MB-CI-t és
az MB-CS-t hasonlítottam össze F1 metrika használatával (lásd 9. ábra). Mint látható
MB-CS módszernek köszönhetően szignifikánsan nő az F1 az MB-CI módszerhez képest
(BC-1: p=5.90e-12, BN-2: p=3.05e-15). A következő, egyben talán még fontosabb kérdés,
hogy hogyan teljesít a javasolt módszer a hagyományos szóalapú megközelítéshez képest.
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9. ábra. Tulajdonnév-visszakeresés F1 mértéke
különböző lexikai modellezési módszerekkel

Azt látjuk, hogy az MB-CS lexikai modellezés tulajdonnév-visszakeresési pontossága kis
mértékben elmarad F1 tekintetében a szóalapú modellezéshez képest, de a különbség nem
szignifikáns (BC-1: p=0.556, BN-2: p=0.615). Bár a szóalapú és MB-CS módszer hasonló
pontossággal rendelkezik, valószínűsíthető, hogy más-más szavak pontos visszakeresésével
érik ezt el. A hipotézis tesztelésére egy ún. keresési kaszkád (SCasc – Search Cascade) [55]
elrendezést alkalmaztam. Ennek lényege az, hogy ha egy szóra a szóalapú lexikai modellel
készült beszédfelismerési kimenetben van találat, akkor azt elfogadjuk, ha nincs akkor
viszont az MB-CS-el készült kimenetben is elvégezzük a keresést. A módszer segítségével
szignifikánsan sikerült javítani az F1 metrikát (BC-1: p=0.0139, BN-2: p=0.0177) a szóalapú
lexikai modellezéshez képest (lásd 9. ábra).

4.1.4. Összefoglalás

I. téziscsoportomban a morfalapú n-gram nyelvmodellek magyar nyelvű beszédfelismerő
rendszerekben történő alkalmazását vizsgáltam. Az első tézisben 40 felismerési feladaton
igazoltam, hogy a morfalapú nyelvmodellezéssel szignifikáns szóhibaarány-csökkenés érhető
el a szóalapú modellezéshez képest. Megmutattam továbbá, hogy a morfalapú hibacsökkenés
függ az alkalmazott akusztikus modell pontosságától, a tanítószöveg tokenszámától és szótá-
rának méretétől is. A hibacsökkenést befolyásoló tényezők vizsgálatán felül két, a morfalapú
nyelvmodellek gyakorlati alkalmazását elősegítő eljárást is bemutattam. Második tézisemben
igazoltam, hogy a morfalapú nyelvmodellek ún. közös szótáras interpolációjával szignifikánsan
javítható az interpolált modell pontossága a nyelvmodellek független szegmentálásához képest.
Míg harmadik tézisemben a tulajdonnevek modellezésével foglalkoztam és bemutattam egy ún.
Case Sensitive lexikai modellezési eljárást, mellyel szignifikánsan javítható a tulajdonnevek
felismerési hatásfoka a hagyományos Case Insensitive megközelítéshez képest.
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4.2. Szóalapú neurális nyelvmodellezés (II. téziscsoport)
Az első téziscsoportban az adatelégtelenséget csökkentő morfalapú nyelvmodellezést vizs-
gáltam magyar nyelvű beszédfelismerési feladatokon. A nyelvmodellek továbbfejlesztésének
egy másik iránya, ha magát a modellező eljárást cseréljük le. Az utóbbi években a neurális
nyelvmodellek segítségével szignifikánsan sikerült csökkenteni a beszédfelismerő rendszerek
hibáját más nyelveken [23, 24, 56]. Értekezésem II. téziscsoportjában egy magyar nyelvű,
telefonos ügyfélszolgálati adatbázison (CC-ALL) vizsgálok szóalapú neurális nyelvmodelleket.

Először megmutatom, hogy magyar nyelven is eredményesen alkalmazhatóak a szóalapú
rekurrens neurális nyelvmodellek (RNNLM – Recurrent Neural Network Language Model)
offline beszédfelismerő rendszerek hibájának csökkentésére. Sok feladat igényli azonban
(pl. diktálás, gyors szövegelemzés) a valós időben működő, online beszédfelismerő alkalmazását.
Ezért a téziscsoportban bemutatok egy módszert a neurális nyelvmodellel történő ún. szöveges
tanítóadatbázis kiegészítést, mellyel a valós időben működő beszédfelismerő rendszerek
felismerési hibája is szignifikánsan csökkenthető. A téziscsoport második tézisében az egyik
legkorszerűbb, GPT-2 Transformer [27] neurális nyelvmodell segítségével tovább javítom a
szóalapú online felismerő rendszer pontosságát a rekurrens nyelvmodellhez képest és azt is
megmutatom, hogy a szótárméret növelésével további hibacsökkenés érhető el.

4.2.1. Szóalapú rekurrens neurális nyelvmodellezés

Második téziscsoportom első felében rekurrens neurális nyelvmodell [23] segítségével kísérlem
meg javítani a CC-ALL felismerési feladat hibaarányát. Ehhez a CC-ALL feladathoz tartozó
CC-ALL-TRS feladatspecifikus tanítószövegen 2-rétegű, Long Short-Term Memory (LSTM)
cellákat [57] használó rekurrens nyelvmodellt tanítottam, melynek felépítését 10. ábra
szemlélteti. Ez egy ún. stateful rekurrens modell, mely azt jelenti, hogy az egyes batch-ek
között a tanítás során nem törli az LSTM cellák belső állapotát, így hosszútávú függőségek
modellezésére is alkalmas [33]. A rekurrens neurális hálózatot saját magam implementáltam1

Keras mély tanulási keretrendszer [38] segítségével. A baselineként használt 4-gram, back-off
nyelvmodell perplexitása 85.7 ezen a feladaton. A rekurrens nyelvmodell segítségével ezt
majdnem a felére, 44.6-ra tudtam csökkenteni.

Offline, 2-körös beszédfelismerés
A neurális nyelvmodelleket komplexitásuk és hosszú memóriájuk miatt általában csak offline
felismerőkben alkalmazzák, egy ún. 2-körös dekódolási eljárás segítségével. Ennek lényege,
hogy az első dekódolás során egy back-off n-gram nyelvmodell (BNLM – Back-off N-gram
Language Model) segítségével ún. lattice-t hozunk létre, mely a felismerési hipotézisek
sokaságát tartalmazó gráf. Ezután ebben a leszűkített hipotézistérben újra súlyozzuk a
hipotéziseket a neurális nyelvmodell segítségével (BNLM × RNNLM). A módszer más
nyelveken jelentős szóhibaarány-csökkenést eredményezett [32, 56, 58]. A CC-ALL feladaton
kétféle akusztikus modell használatával is végeztem kísérleteket, az eredményeket a 11. ábrán
foglaltam össze. Mint látható, mindkét akusztikus modell esetén a rekurrens nyelvmodell
segítségével jelentős, 10-12%-os relatív szóhibaarány-csökkenést sikerült elérni, mely javulások
statisztikailag szignifikánsak (p=2.045e-4 illetve p=7.94e-7).

1github.com/btarjan/stateful-LSTM-LM
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10. ábra. Az alkalmazott stateful
RNNLM struktúra

11. ábra. Baseline BNLM és 2-körös
BNLM × RNNLM szóhibaarányok a CC-ALL
feladaton kétféle akusztikus modellel

Valós-idejű beszédfelismerés
II.1. tézis: [J2, C2, C3, C4, C21] Kísérleti úton megmutattam, hogy a szöveges tanítóadatbázis
szóalapú rekurrens neurális nyelvmodellel történő kiegészítésével szignifikánsan csökkenthető
egy magyar nyelvű, spontán, telefonos beszéd valós idejű, alacsony késleltetésű felismerésére
készített rendszer hibája a hagyományos, back-off n-gram modellezéshez képest.

Sok feladat igényli azonban (pl. diktálás, gyors szövegelemzés) a valós időben működő,
alacsony késleltetésű beszédfelismerő alkalmazását. Egy lehetséges megoldás a szöveges
tanítóadatbázis neurális nyelvmodellel történő kiegészítése [59, 60], melynek lényege, hogy
a neurális nyelvmodell segítségével szöveget generálunk, mely alapján egy back-off n-gram
nyelvmodellt tanítunk (lásd 12. ábra). Ez a generált szöveg alapján tanított nyelvmodell a
neurális modell n-gram közelítésének felel meg (RNN-BNLM), melyet utána interpolálhatunk
az eredeti tanítószöveg alapján tanított back-off n-gram modellel (BNLM + RNN-BNLM),
és használhatjuk az online beszédfelismerő rendszerben.

II.1.1 altézis: [J2, C2, C3, C4, C21] Kísérleti úton megmutattam, hogy a szöveges tanítóadat-
bázis szóalapú rekurrens neurális nyelvmodellel történő kiegészítésével kapott szóhibaarány-
csökkenés eléri akár az offline, 2-körös dekódolással mérhető hibacsökkenés 30%-át, miközben
az így készített back-off, n-gram model valós idejű dekódolásra is alkalmas.

A vizsgált, 100 millió generált szó alapján tanított szóalapú n-gram nyelvmodellt (BNLM
+ RNN-BNLM 100M) a CC-ALL feladaton teszteltem két akusztikus modell egy DNN és
egy TDNN modell segítségével. Mint a 13. ábrán látható jelentős, 3% körüli szóhibaarány-
csökkenést sikerül elérni, mely javulás statisztikailag szignifikáns (p=4.0e-6 illetve p=5.0e-6).
A 2-körös offline dekódolás hibacsökkenésének 30%-át (2.9% a 9.6%-ból), illetve 22%-át
(2.7% a 12.2%-ból) sikerült ezzel az online beszédfelismerő rendszerbe átvinni szóalapú
nyelvmodellezés esetén.

Szógyakoriság hatása
A 2. altézisben azt vizsgálom, hogy a fenti nyelvmodellezési módszerek hogyan teljesítenek
attól függően, hogy egy szó mennyire gyakori a tanítószövegben. A CC-ALL feladat
tanítószövegében (CC-ALL-TRS) mért gyakoriság alapján három osztályba soroltam a
CC-ALL-eval tesztadatbázis szavait: a szótáron kívüli szavak (OOV – Out Of Vocabulary)
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12. ábra. Szöveges tanítóadat-
bázis rekurrens neurális nyelv-
modellel történő kiegészítése

13. ábra. Szóalapú BNLM + RNN-BNLM modellel
a BNLM és 2-körös BNLM × RNNLM-hez képest
elérhető szóhibaarányok a CC-ALL feladaton kétféle
akusztikus modellel

14. ábra. Az egyes gyakorisági kategóriák visszakereséséhez
tartozó F1 értékek szóalapú rekurrens modellezési módszerekkel

azok, melyek nem szerepelnek a tanítószövegben; ritka szavak azok, melyek legfeljebb ötször
fordultak elő; gyakori szavaknak pedig azokat tekintem, melyek ötnél többször fordultak elő.

II.1.2 altézis: [J2] Kísérleti úton megmutattam, hogy a ritka szavak felismerési hatékonysága
szignifikánsan magasabb a szöveges tanítóadatbázis szóalapú rekurrens neurális nyelvmodellel
történő kiegészítésével, mint offline, 2-körös dekódolással.

A szóalapú nyelvmodellekkel, szógyakoriság szerint mérhető felismerési eredményeket a
14. ábrán mutatom be. Szóalapú nyelvmodellezésnél a szótáron kívüli szavak nem ismer-
hetők fel, így nem meglepő, hogy az OOV szavakra minden módszerrel 0 F1 mérhető.
Gyakori szavakon a papírforma érvényesül és az alacsonyabb szóhibaaránnyal rendelkező
offline, 2-körös felismerés szignifikánsan jobban teljesít, mint a szöveges neurális kiegészítés
(p=2.84e-3). Ritka szavak csoportján azonban megfordul a helyzet és a BNLM + RNN-
BNLM módszer szignifikánsan felülmúlja (p=9.545e-72) a 2-körös dekódolást, miközben a
gépi beszédfelismerő rendszer is megőrzi valós idejű működését.
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4.2.2. Szóalapú nyelvmodell-kiegészítés mély Transformer modellel

A mély Transformer modellek [34] az utóbbi években átformálták a természetes nyelvfel-
dolgozás területét. Az alkalmazott self-attention mechanizmus [61] és a residual kapcsoló-
dások [62] segítségével elérhető nagy mélység lehetővé tette, hogy minden korábbinál jobb
eredményeket érjünk el gépi fordítás, nyelvmodellezés területén illetve számtalan természetes
nyelvmegértéshez (NLU – Natural Language Understanding) kapcsolódó feladaton [27, 28,
29, 30, 63, 64]. Ezért tűztem ki célul, hogy a Transformer nyelvmodellek hatékonyságát is
vizsgáljam magyar nyelvű beszédfelismerési feladaton.

Kísérleteimhez a nyelvmodellezés területének egyik legsikeresebb architektúráját, az
OpenAI GPT-2 [27] modelljét alkalmaztam. A GPT-2 egy autoregresszív architektúra, mely
a közelmúltban arról híresült el, hogy nagyon jó minőségű szöveg generálható a segítségével.
Vizsgálataimhoz a rendelkezésre álló tanítóadat mennyisége alapján a 24 Transformer
dekódert és 16 attention head-et alkalmazó medium felépítést alkalmazom a HuggingFace’s
Transformers könyvtár [65] implementációja alapján (lásd 15. ábra). Az összesen 345 millió
paramétert tartalmazó modell token beágyazó (embedding) és bottleneck rétegei 1024
dimenziósak, míg minden előrecsatolt (feed forward) blokk első rétege négyszer ekkora,
azaz 4096 dimenziós. A regularizálás attention, embedding és residual dropout segítségével
történik, 0.1-es eldobási rátával. A neurális hálózat súlyainak optimalizálásához Adam
algoritmust [66] alkalmazok 1e-4-es kezdeti tanulási rátával (learning rate), melyet lineárisan
csökkentek a tanítás folyamán. Egy tanítási szekvencia legfeljebb 512 tokent tartalmazhat,
melyekből 16 alkot egy batch-et. A tokenizálás a feladatspecifikus tanítószövegen előtanított
byte-alapú Byte Pair Encoding (BPE) [67] modellel történik és összesen 30k szótöredéket
tartalmaz. Bár disszertációm írása során már megjelent egy újabb, GPT-3-as verzió is [28],
fontos megjegyeznem, hogy ez a modell felépítésében nem hozott jelentős változást, csak a
tanításához használt adatmennyiség nőtt meg szignifikánsan a GPT-2 modellhez képest.

II.2. tézis: [J1, C1] Kísérleti úton megmutattam, hogy a szöveges tanítóadatbázis mély
Transformer neurális nyelvmodellel történő kiegészítésével szignifikánsan csökkenthető egy
magyar nyelvű, spontán, telefonos beszéd valós idejű, alacsony késleltetésű felismerésére
készített rendszer hibája a szóalapú rekurrens nyelvmodellel történő kiegészítéshez képest.

A rekurrens nyelvmodellel történő tanítószöveg kiegészítéshez hasonlóan Transformer
nyelvmodellel is történhet a generált szöveg előállítása. A Transformer nyelvmodellel történő
nyelvmodell-kiegészítés technikáját először Wang és társai mutatták be [68]. A követ-
kezőkben röviden összefoglalom az eljárást, melyet a 16. ábrán szemléltetek. Először a
Transformer modellt egy általános szövegkorpuszon előtanítjuk (pre-training), majd a
feladatspecifikus szövegkorpuszhoz adaptáljuk (fine-tuning). Ezután az adaptált Transformer
modellel egy nagyméretű szövegkorpuszt generálunk, mely alapján egy BNLM modellt
tanítunk (TR-BNLM). A TR-BNLM modell az adaptált Transformer nyelvmodell n-gram
közelítéseként fogható fel. Végül a modellezés további javítása érdekében általában az
eredeti, feladatspecifikus tanítószöveg alapján tanított BNLM modellel is interpoláljuk a
TR-BNLM-et (BNLM + TR-BNLM).

Kísérleteimben az általános korpusz szerepét a PARL-WEB korpusz (lásd 3.1.1.fejezet)
játssza, míg a feladatspecifikus tanítószöveg továbbra is a CC-ALL-TRS. Az eredményeket
összefoglaló 6. táblázatban a jobb összevethetőség érdekében a II.1-es tézisben, rekurrens
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15. ábra. Az alkalmazott GPT-2
medium Transformer struktúra

16. ábra. Szóalapú nyelvmodell-
kiegészítés előtanított, mély
Transformer modellel

nyelvmodellel kapott szóhibaarányokat is feltüntetem. Látható, hogy a baseline BNLM
modellel történő interpoláció nélkül csak az előtanított Transformerrel generált modell
(TR-BNLM) képes javítani az eredményeken. A rekurrens modellel és az előtanítás nélküli
Transformer modellel generált modellek (RNN-BNLM és TR-noPT-BNLM) önmagukban
nem csökkentik a felismerés hibáját. Ha interpolációt is használunk, akkor az összes kiegészítő
eljárás hatékony, az előtanított Transformer modell (BNLM + TR-BNLM) pedig relatív
3%-kal, szignifikáns mértékben (p=1.62e-4) javítja a szóhibaarányt a rekurrens kiegészítéshez
képest (BNLM + RNN-BNLM).

6. táblázat. A szöveges tanítóadatbázis rekurrens és
Transformer nyelvmodellel történő kiegészítésével kapott
szóhibaarányok a CC-ALL feladaton interpolációval és
anélkül

Modell WER [%] WERR [%]
BNLM 21.9 -
RNN-BNLM 22.5 -2.6*
TR-noPT-BNLM 23.1 -5.3*
TR-BNLM 21.5 1.7*
BNLM + RNN-BNLM 21.3 2.7*
BNLM + TR-noPT-BNLM 21.1 3.7*
BNLM + TR-BNLM 20.6 5.9*
A * jel szignifikáns (p < 0.05) eltérést jelöl a baseline
BNLM modellhez képest.
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17. ábra. A szótárméret és a modellméret
hatása a tanítószöveg Transformer nyelvmo-
dellel történő szóalapú kiegészítésével kapott
szófelismerési hibára a CC-ALL feladaton

18. ábra. A szótáron kívüli szavak felis-
meréséhez tartozó precision, recall és F1
értékek különböző szótárméretű BNLM +
TR-BNLM modellekkel a CC-ALL feladaton

A szótárméret növelésének hatása
II.2.1 altézis: [J1] Kísérleti úton megmutattam, hogy a szöveges tanítóadatbázis mély
Transformer neurális nyelvmodellel történő kiegészítésével kapott modell szótárméretének
növelésével további, akár 3%-os relatív szóhibaarány-csökkenés érhető el a vizsgált magyar
nyelvű, spontán, telefonos beszédfelismerő rendszerben.

Az előzőekben bemutatott eredmények arra az esetre vonatkoztak, amikor a Transformer
modell generált szöveg alapján tanított nyelvmodell szótárát azokra a szavakra korlátoztuk,
melyek előfordultak a feladatspecifikus tanítószövegben is (100k szóalak összesen). A byte-
alapú BPE tokenizálásnak hála azonban a GPT-2 Transformer modell szótáron kívüli
szóalakokat is képes generálni. Mint az 17. ábrán látható, ha növeljük a BNLM + TR-
BNLM interpolált nyelvmodell szótárméretét, akkor szignifikánsan, relatív 3%-kal javul a
szóhibaarány is 20.6%-ról 20.0%-ra. Ha kisebb mértékben metsszük a nyelvmodellt és 4 GB-os
memóriafoglalást is megengedünk, akkor akár 19.7%-os szóhibaarány is elérhető a Transformer
modell segítségével. Ehhez azonban a nagy memóriafoglaláson felül 3 millió szóalakot
kell kezelnie a felismerőnek, mely megnehezíti a módszer gyakorlati alkalmazhatóságát.
A probléma kezelésére a III.2-es tézisben bemutatok egy lehetséges megoldást.

Szótáron kívüli szavak felismerése
II.2.2 altézis: [J1] Kísérleti úton megmutattam, hogy a szöveges tanítóadatbázis mély
Transformer neurális nyelvmodellel történő kiegészítésével kapott modell szótárméretének
növelésével az eredeti tanítószövegben nem szereplő szavak akár 22%-a is felismerhető a
vizsgált magyar nyelvű, spontán, telefonos beszédfelismerő rendszerben.

A szótáron kívüli szavak felismerése egy rendkívül nehéz feladat. A hagyományos, szóalapú
n-gram nyelvmodellek nem teszik lehetővé az OOV szavak felismerését, mert nem képesek
általánosítani a szótáruk alapján. A II.1.2-es altézisben láthattuk, hogy a szóalapú rekurrens
nyelvmodell sem alkalmas az OOV felismerésére. A megnövelt szótárméretű BNLM + TR-
BNLM azonban a Transformer modell BPE tokenizálója miatt képes a tanítószövegben nem
látott szavakat is generálni. A CC-ALL-eval tesztadatbázisban található szótáron kívüli
szavakra vonatkozó precision, recall és F1 értékeket a 18. ábrán mutatom be. A felismerés
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pontossága (precision) szótármérettől függetlenül magasnak mondható, azaz nem jellemző,
hogy a felismerési kimenetben tévesen jelenik meg egy OOV szó. A felidézés (recall) értéke —
azaz hogy az összes OOV szó közül mennyit detektál a modell — nagy mértékben függ a
szótármérettől. 3 millió szavas szótár mellett akár az OOV szavak 22%-a is felismerhető.

4.2.3. Összefoglalás

II. téziscsoportomban szóalapú neurális nyelvmodellek hatékonyságát vizsgáltam egy magyar
nyelvű, telefonos ügyfélszolgálati adatbázison. Az első tézisben megmutattam, hogy szóalapú
rekurrens neurális nyelvmodell segítségével 10% fölötti relatív szóhibaarány-csökkenés érhető
el a vizsgált feladaton, 2-körös, offline dekódolás alkalmazásával. Megmutattam továbbá, hogy
a tanítószöveg rekurrens modellel történő kiegészítésével az offline elérhető hibacsökkenés akár
30%-a is átvihető a valós idejű beszédfelismerő rendszerbe. Második tézisemben a tanítószöveg
kiegészítéséhez használt rekurrens nyelvmodellt lecseréltem egy GPT-2-es Transformer
nyelvmodellre, mellyel további szignifikáns hibacsökkenést sikerült elérnem. Igazoltam, hogy a
Transformer nyelvmodellel kiegészített rendszer szótárméretének növelésével további jelentős
javulás érhető el, sőt, akár a szótáron kívüli szavak 22%-a is felismerhetővé válik.
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4.3. Morfalapú neurális nyelvmodellezés
(III. téziscsoport – szintézis)

Az előző két téziscsoportban a morfalapú n-gram valamint a szóalapú neurális nyelvmodel-
lezést mutattam be, fejlesztettem tovább és értékeltem ki magyar nyelvű beszédfelismerési
feladatokon. Harmadik, egyben utolsó téziscsoportomban a két kutatási irányt egyesítem. Első
tézisemben a rekurrens neurális nyelvmodellben szavakról morfokra cserélem a modellezés
alapegységét. Megmutatom, hogy morfalapú RNNLM-el mind a valós idejű (online), mind
az offline beszédfelismerési eredmények javíthatóak a szóalapú modellezéshez képest, sőt
akár szótáron kívüli szavak is felismerhetővé válnak. Második tézisemben bemutatok egy
új módszert a morfémákban gazdag nyelvek tanítószövegének kiegészítésére Transformer
nyelvmodellel, mely segítségével az összes korábbi modellezési módszernél alacsonyabb
szóhibaarány és OOV felismerési pontosság érhető el telefonos ügyfélszolgálati feladatunkon.

4.3.1. Morfalapú rekurrens neurális nyelvmodellezés

III.1. tézis: [J2, C2, C3, C4] Kísérleti úton megmutattam, hogy a szöveges tanítóadatbázis
morfalapú rekurrens neurális nyelvmodellel történő kiegészítésével tovább csökkenthető a
magyar nyelvű, spontán, telefonos beszéd felismerésére készített rendszer hibája a szóalapú
rekurrens nyelvmodellel történő kiegészítéshez képest.

Mint az I. téziscsoportban láthattuk, a morfalapú nyelvmodellezés bizonyos mértékig
orvosolja a magyar nyelv morfológiai gazdagságából származó adatelégtelenséget. Ebben a
tézisben a morfalapú és rekurrens neurális nyelvmodellezéssel kapcsolatos vizsgálataimat
egyesítem. Ehhez először CC-ALL-TRS tanítószöveg szótára alapján egy Morfessor [19, 46]
szegmentáló modellt tanítottam. A szegmentáló modell és a tanítószöveg alapján morfalapú
back-off n-gram (BNLM) és rekurrens neurális nyelvmodellt (RNNLM) tanítottam, mely
utóbbinak a II.1. tézisben bemutatott szövegalapú módszerrel elkészítettem az n-gram
közelítését is (RNN-BNLM). A morfalapú szöveggenerálás a kisebb szótárméret miatt
kevésbé erőforrásigényes, ezért jóval nagyobb, összesen egy milliárd morfot tartalmazó
korpuszt tudtam generálni (RNN-BNLM 1B).

Valós-idejű beszédfelismerés
III.1.1 altézis: [J2, C2, C3, C4] Kísérleti úton megmutattam, hogy a szöveges tanítóadatbázis
morfalapú rekurrens neurális nyelvmodellel történő kiegészítésével szignifikánsan csökkenthető
a magyar nyelvű, spontán, telefonos beszéd valós idejű felismerésére készített rendszerünk
hibája a II.1. tézisben bemutatott szóalapú rekurrens nyelvmodellel történő kiegészítéshez
képest. A hagyományos back-off n-gram modellezéshez képest elérhető hibacsökkenés akár az
offline, 2-körös dekódolással mérhető hibacsökkenés 55%-át is kiteheti.

A szóalapú és morfalapú szöveges tanítóadatbázis kiegészítéssel kapott eredményeket
a 19. ábrán hasonlítom össze. A szóalapú rekurrens modellezéssel kapott eredmények
(Word BNLM + RNN-BNLM 100M) a II.1. tézisből származnak. A morfalapú tanítószöveg
kiegészítést két különböző méretű kiegészítő szövegkorpusszal is kiértékeltem. A teljes méretű,
morfalapú rekurrens nyelvmodellel generált korpusz 1 milliárd tokent tartalmaz (Morph
BNLM + RNN-BNLM 1B), míg ugyanennek a korpusznak egy kisebb méretű, 100 millió
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19. ábra. Morfalapú rekurrens tanító-
adatbázis kiegészítés szóhibaaránya
a szóalapú kiegészítéssel összevetve
CC-ALL feladaton

20. ábra. Morfalapú rekurrens tanító-
adatbázis kiegészítés szóhibaaránya a
baseline és a 2-körös, offline dekódolással
összevetve CC-ALL feladaton

tokent tartalmazó változatát is használom (Morph BNLM + RNN-BNLM 100M) a szóalapú
eredményekkel való összevethetőség érdekében. Mindkét alkalmazott akusztikus modellel
szignifikáns, 3-4%-os relatív szóhibaarány-csökkenést sikerült elérni a morfalapú tanítószöveg
kiegészítéssel a szóalapú megoldáshoz képest (p=3.77e-5 illetve p=6.039e-9). Az 1 milliárd
tokent tartalmazó morfalapú kiegészítő szövegkorpusz alkalmazásával ez a hibacsökkenés
akár 5-6%-osra is nőhet.

A szóalapú esetben azt is kiértékeltem, hogy a tanítószöveg kiegészítés módszerével a
2-körös, offline dekódolással kapható hibacsökkenés mekkora részét lehet átvinni a valós idejű
felismerő rendszerünkbe (lásd 4.2.1. fejezet, 13. ábra). Ha ugyanezt az elemzést morfalapú
megközelítéssel végezzük el (lásd 20. ábra), azt kapjuk, hogy akár 6% relatív javulás is
elérhető morfalapú tanítószöveg kiegészítéssel a baseline BNLM-hez képest, mely akár 55%-át
is kiteheti a 2-körös, offline dekódolással kapható hibacsökkenésnek (5.9% a 10.7%-ból). Azaz
a neurális nyelvmodellel, offline üzemmódban elérhető hibacsökkenés akár több mint felét
is át tudjuk vinni az online felismerő rendszerbe morfalapú modellezés esetén. Mind DNN,
mind TDNN esetén statisztikailag szignifikáns a szövegalapú kiegészítéssel kapható javulás
(p=9.80e-11 illetve p=3.41e-11).

Szógyakoriság hatása
III.1.2 altézis: [J2] Kísérleti úton megmutattam, hogy a szótáron kívüli és ritka szavak
felismerési hatékonysága szignifikánsan magasabb a szöveges tanítóadatbázis morfalapú
rekurrens neurális nyelvmodellel történő kiegészítésével, mint offline, 2-körös dekódolással.

A 4.2.1. fejezet 14. ábráján azt mutattam be, hogy szóalapú rekurrens modellel történő
tanítószöveg kiegészítéssel a ritka szavak visszakeresési pontossága magasabb lehet, mint 2-
körös, offline dekódolással. Ugyanezt a kísérletet morfalapú megközelítéssel is elvégeztem és az
eredményeket a 21. ábrán mutatom be. A gyakori szavakon a rekurrens modellel történő újra
súlyozás a legeredményesebb (p=5.098e-16), ritka szavakon viszont a szövegalapú kiegészítés
a hatékonyabb (p=0.0351) csakúgy mint szóalapú esetben. Morfalapú modellezéssel azonban
a szótáron kívüli szavak egy része is felismerhető. Ezen a szóosztályon is a tanítószöveg-
kiegészítéssel készült modell adja a legjobb eredményt (BNLM vs. BNLM + RNN-BNLM 1B
p=7.385e-14 illetve BNLM + RNN-BNLM 1B vs. BNLM × RNNLM p=1.209e-3).
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21. ábra. Az egyes gyakorisági kategóriák
visszakereséséhez tartozó F1 értékek morf-
alapú rekurrens modellezési módszerekkel

22. ábra. BNLM és BNLM+RNN-BNLM
1B modellel generált lattice-k RNNLM-el
történő újrasúlyozásával kapott felismerési
eredmények összehasonlítása a CC-ALL
feladaton

Offline, 2-körös beszédfelismerés
III.1.3 altézis: [C2] Kísérleti úton megmutattam, hogy a szöveges tanítóadatbázis morfalapú
rekurrens neurális nyelvmodellel történő kiegészítésével nemcsak a valós idejű felismerő
rendszer hibáját lehet csökkenteni, hanem a segítségével olyan lattice-t lehet generálni, mely
a rekurrens nyelvmodellel történő újrasúlyozása után szignifikánsan csökkenti az offline
rendszerrel elérhető szóhibaarányt is.

A 2-körös, offline dekódolással kapható beszédfelismerési eredmény tovább javítható, ha a
lattice-t, melyen a hipotézisek újra súlyozását végezzük, nem a hagyományos back-off n-gram
modellel állítjuk elő (BNLM), hanem a tanítószöveg kiegészítéssel kapott n-gram modellel
(BNLM + RNN-BNLM 1B). Mint az a 22. ábrán látható, az így kapott szóhibaarány ((BNLM
+ RNN-BNLM 1B) × RNNLM) relatív 2%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos 2-körös,
offline dekódolással kapott eredmény. A különbség statisztikailag szignifikáns (p=0.0105).

4.3.2. Morfalapú nyelvmodell-kiegészítés mély Transformer modellel

Az előző tézisben láthattuk, hogy morfalapú modellezéssel szignifikánsan javítható a rekurrens
neurális nyelvmodellezés teljesítménye a szóalapú megközelítéshez képest. A II.2-es tézisben
Transformer nyelvmodell segítségével bővítettem a telefonos ügyfélszolgálati beszélgetések
átírására készített rendszerünk szóalapú n-gram nyelvmodelljét. Jelentős, 9-10% közötti
relatív hibacsökkenést értem el a baseline n-gram modellezéshez képest, de ennek az volt az
ára, hogy több millió szavas szótárméretű és nagy memóriafoglalású nyelvmodellt kellett
tanítani. A korábbi tapasztalatok alapján jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon a Transfor-
mer nyelvmodell által generált szövegkorpusz morfalapú hasznosításával csökkenthető-e a
beszédfelismerő rendszer erőforrásigénye, illetve tovább javítható-e a pontossága. A következő,
egyben utolsó tézisemben ezt vizsgálom meg.
III.2. tézis: [J1, C1, C20] Kidolgoztam egy morfalapú módszert a szöveges tanítóadatbázis
mély Transformer nyelvmodellel történő kiegészítésére, mely szignifikánsan csökkenti a magyar
nyelvű, spontán, telefonos beszéd valós idejű felismerésére készített rendszerünk szóhibáját a
Transformer modell szóalapú alkalmazásához képest.
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23. ábra. Morfalapú nyelvmodell-kiegészítés
előtanított, mély Transformer modellel

24. ábra. A szótáron kívüli szavak felismeré-
séhez tartozó precision, recall és F1 értékek
szó- és morfalapú nyelvmodell-kiegészítéssel
a CC-ALL feladaton

Az általam kidolgozott előtanított, mély Transformer modellel történő morfalapú nyelv-
modell-kiegészítési módszert a 23. ábrán mutatom be. Mint látható ez a módszer a szóalapú
megközelítés (lásd 16. ábra) kiegészítésével jött létre. A feldolgozás új elemeit szürke
színnel jelöltem a folyamatábrán. A folyamat elején betanítjuk a Morfessor tokenizálót
a feladatspecifikus tanítószövegen. Ezután a szóalapú generált szövegkorpuszt valamint a
feladatspecifikus tanítószöveget is morfok sorozatára bontjuk a tokenizáló segítségével. A
szóhatárok megőrzése érdekében követőmorfos szóhatárjelölést alkalmazok (lásd 5. táblázat).
Végül pedig a morfalapú tanítószövegeken back-off, n-gram nyelvmodelleket tanítok (Morf-
alapú BNLM és Morfalapú TR-BNLM a 23. ábrán), melyeket a legjobb eredmény elérése
érdekében interpolálok is egymással (Morfalapú BNLM + TR-BNLM).

A korábbi szóalapú és az új morfalapú nyelvmodell-kiegészítési eredményeket a 7. táblá-
zatban mutatom be. A 100k szótárral rendelkező szóalapú kiegészítéshez képest 5%-os relatív
szóhibaarány-csökkenést értem el (20.6%-ról 19.6%-ra). Sőt, a morfalapú BNLM + TR-BNLM
a 3 millió szavas szótárral rendelkező szóalapú módszerhez képest is szignifikáns (p=3.368e-4),
2%-os javulást mutat (20.0%-ról 19.6%-ra) miközben mindössze 40k szótárelemet használ.
Az 1 GB memóriát és 40k szótárat használó morfalapú módszer szóhibaaránya nagyjából
megegyezik a 4 GB memóriát és 3 millió szavas szótárat használó szóalapú modell szóhibájával
(19.6% vs. 19.7%). Mindezek alapján kijelenthető, hogy az új, morfalapú nyelvmodell-
kiegészítő módszerem szignifikánsan hatékonyabb egy morfémákban gazdag beszédfelismerési
feladaton, mint az eredeti szóalapú módszer. Ha rekurrens és Transformer modellel generált
kiegészítő szövegeket egyszerre alkalmazzuk, akkor további 1%-os szignifikáns, relatív
szóhibaarány-csökkenés érhető el (p=0.0148).

Szótáron kívüli szavak felismerése
III.2.1 altézis: [J1] Kísérletileg igazoltam, hogy Transformer nyelvmodellel történő morfalapú
tanítószöveg kiegészítés a szótáron kívüli szavak felidézési arányát akár 3%-kal is javíthatja a
szóalapú megoldáshoz képest.
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7. táblázat. Mély Transformer modellel történő szó- és morfalapú
nyelvmodell-kiegészítés szóhibaaránya CC-ALL feladaton
normál (1 GB) és kiterjesztett (4 GB) memóriafoglalással

Modell Szótár-
méret

WER [%]
1 GB 4 GB

Szóalapú
BNLM + TR-BNLM

100k 20.6 20.4
300k 20.2 20.0
1M 20.0 19.8
3M 20.0 19.7

Morfalapú
BNLM + TR-BNLM 40k 19.6 19.3

Morfalapú
BNLM + TR-BNLM + RNN-BNLM 40k 19.4 19.1

A II.2.2-es altézisben a szóalapú nyelvmodell-kiegészítéssel kapott OOV felismerési
eredményeket a 24. ábrán kiegészítem az új morfalapú módszerrel kapható precision, recall
és F1 értékekkel. Mint látható, minden tekintetben felülmúlja az új morfalapú módszer a
szóalapút. A vizsgált értékek közül a recall befolyásolja legnagyobb mértékben a felismerési
kimenet szubjektív megítélését, ugyanis ez határozza meg, hogy a teszt OOV szavainak
mekkora hányadát tudja a rendszer felismerni. Ez a tényező a 3 millió szavas, szóalapú
nyelvmodellhez képest 3%-kal nőtt a morfalapú módszernek köszönhetően.

4.3.3. Összefoglalás

Értekezésem harmadik és egyben utolsó téziscsoportjában az I. téziscsoport morfalapú
módszereit egyesítettem a II. téziscsoport neurális modellezési eljárásaival. Az első tézis-
ben megmutattam, hogy morfalapú rekurrens nyelvmodell alkalmazásával szignifikánsan
csökkenthető a telefonos beszéd felismerésére tervezett rendszerünk hibaaránya a szóalapú
rekurrens modellezéshez képest. A morfalapon történő tanítószöveg kiegészítéssel sikerült az
offline, 2-körös dekódolással nyerhető hibacsökkenés több mint 50%-át átvinni a valós idejű
beszédfelismerő rendszerbe. Ezen felül azt is megmutattam, hogy akár az offline felismerés
eredményei is javíthatóak, ha az újra súlyozáshoz alkalmazott lattice-t a tanítószöveg
kiegészítéses módszerrel nyert modellel generáljuk.

A második tézisben a II.2-es tézishez hasonlóan Transformer nyelvmodellt alkalmaztam,
azonban ezúttal morfalapon történt a tanítószöveg kiegészítése. Ezzel az új módszerrel
minden korábbinál alacsonyabb hibaarányt értem, miközben jelentősen sikerült csökkenteni a
felismerő rendszer szótárméretét és memóriaigényét is. Végezetül a Transformer nyelvmodellel
történő morfalapú tanítószöveg kiegészítéssel 3%-kal sikerült javítani a szótáron kívüli szavak
felidézési arányát is.
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5. Új eredmények gyakorlati alkalmazása
A tézisfüzetemben bemutatott eredmények nagy része már most is hasznosul vagy a
közeljövőben hasznosulni fog ipari környezetben a SpeechTex Kft. beszédleíró rendszerének
részeként, többek között az alábbi projektekben:

• Beszéd-szöveg átalakítás minőség-ellenőrzési célokra Magyarország piacvezető pénzintéze-
tének telefonos ügyfélszolgálatában (2013–)

• A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által fenntartott közszolgá-
lati televíziócsatornák élő műsorainak, közvetítéseinek feliratozása gépi beszédfelismerő
rendszerrel (2014–)

• Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága számára kidolgozott magyar nyelvű
diktálórendszer jogi dokumentumok fordításának támogatására (2014–)

• Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által koordinált projekt részeként több mint 5
magyar törvényszéken használt jogi beszédleíró rendszer (2016–)

• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) médiafelügyeleti feladatainak támogatása
gépi beszédfelismerő technológiával (2017–)

• Önkormányzati ülések jegyzőkönyvezését támogató gépi beszédleíró rendszer (több mint
40 magyar településen telepítve) (2018–)
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