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1. Bevezetés 

A beszédkeltés gépi modellezése több mint két évszázadra tekinthet vissza (Kempelen 
1989). Az 1980-as évek közepéig a megoldások a hangképző szervek (tüdő, légcső, 
gége, garat, száj- és orrüreg, ajkak)  és az artikulációs folyamat működésének leírásán 
alapultak (Stevens, Kasowski és Fant 1953), (G. Olaszy 1989), (Klatt és Klatt 1990). A 
hangképzés artikulációs modellezése sikerre vezetett, hiszen a modellel az emberi 
beszédhez megtévesztésig hasonló hangjelenséget sikerült létrehozni (Rosenberg, 
Schafer és and Rabiner 1971), azonban ezzel a megoldással a fő célt, az automatizált 
gépi szövegfelolvasás emberre emlékeztető szintjét nem sikerült elérni.  

Ezért az 1990-es évek elejétől előtérbe kerültek az emberi hangképzés eredményeként 
előálló hullámforma tárolásán, feldolgozásán, módosításán és visszajátszásán alapuló 
megoldások (Moulines és Charpentier 1990), (Beutnagel, és mtsai. 1999), (G. Olaszy, G. 
Németh, és mtsai. 2000). Szűk tématerületen (pl. időjárás jelentés, menetrend-felolvasás) 
kutatásaink eredményeképpen már magyar nyelven is lehet az emberi felolvasás 
minőségét és jellemzőit megközelítő rendszereket létrehozni (Németh, Olaszy és Fék 
2006). Az elmúlt évtizedben pedig az artikulációs és a hullámforma-alapú megközelítés 
előnyeinek kombinációját ígérő statisztikai parametrikus beszédszintézis (elsősorban 
Hidden Markov-Model, HMM) felfutásának lehettünk tanúi (Zen, Tokuda és Black 
2009). 

Időközben az is kezd körvonalazódni a kutatásokban, hogy az alkalmazási területtől, 
az ember-gép kapcsolat megoldásától függően változhat a géppel előállított beszéd 
minőségi követelménye. Például egy beszélő robot esetén az érthetőség a legfontosabb 
és kimondottan előnyös lehet, ha nem tökéletesen emberi jellegű, hanem robotos 
hangzású az előállított hang. A robotikából jól ismert a rejtélyes völgy (uncanny valley, 
(Mori 1970/2012)) hatás, mely szerint az emberre hasonlító gép egy bizonyos 
hasonlósági fokig pozitív érzelmi hatást vált ki, de ezután elérhet egy letörési pontot, 
ahol már inkább elutasítást vált ki az emberben (zombinak tekintjük). Éppen ezért a 
tökéletes gépi beszéd létrehozásához és annak elfogadásához nemcsak a beszédkeltés 
mechanizmusát, hanem az agy működését szemantikai szinten is meg kell(ene) értenünk. 
Ameddig nem érünk el ere a szintre, addig az éppen aktuális felhasználást figyelembe 
véve és az a priori rendelkezésre álló információk alapján célszerű a feladathoz illeszteni 
a gépi beszédkeltés megfelelő változatát. Így lehet optimális ember-gép interfészt 
megvalósítani.  

A jelen tézisfüzetben az elmúlt tíz évben a jó minőségű gépi szövegfelolvasás (I. 
téziscsoport) és az annak a hatékony ember-gép interfész megoldásokba (II. téziscsoport) 
valamint alkalmazásokba integrálása (III. téziscsoport) terén elért egyes tudományos 
eredményeimet ismertetem. A téziscsoportokat úgy választottam ki, hogy azok jól 
elkülönüljenek a témavezetésemmel megvédett (Olaszi 2002), (Bőhm 2009), (Zainkó 
2010) vagy folyamatban levő PhD disszertációktól (Tóth Bálint, Csapó Tamás). 
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2. Áttekintés 

A gépi beszédelőállítás tudományos alapjait Kempelen Farkas  1791-ben megjelent 
könyve fektette le (Kempelen 1989).  Az első elektromechanikus beszélőgépet is magyar 
ember találta fel (Bánó 1916). Nagy média nyilvánosságot kapott a Bell 
Laboratóriumban az 1930-as években fejlesztett elektromechanikus VODER rendszer 
(Dudley, Riesz és Watkins 1939). A (nagy)számítógépes gépi beszédkeltés első 
megoldásai az 1950-es években születtek (Cooper 1961). A mini- és mikroszámítógépek 
megjelenésével a hazai kutatók is követhették a nemzetközi trendeket (G. Olaszy 1978, 
Gordos és Takács 1983, Németh és Olaszy 2010).  

A különböző elvi megközelítések különböző beszédminőséget és gyakorlati 
alkalmazási lehetőségeket eredményeztek. Az artikulációs (Mermelstein 1973) 
megközelítés elsősorban az emberi beszédkeltés mechanizmusainak modellezésére volt 
alkalmas. A formáns-alapú beszédszintézissel sikerült kötetlen szókészletű, jól érthető, 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmas, de egyértelműen gépies hangzású, gépi hangot 
előállítani (D. Klatt 1987).  A mai napig ilyen rendszert használ Stephen Hawking, az 
ismert fizikus, mert az évtizedek alatt azonosult a gép hangkarakterével.  

Az artikulációs modellezés korlátjainak meghaladására indult meg a számítógépek 
memóriájának bővülésével egyidejűleg a természetes beszéd hullámformájából kiinduló 
megoldások kutatása. A diád és triád alapú rendszerek hang- és hangkapcsolat szintű 
hullámformákat fűznek össze, majd ezeken prozódiai módosításokat végeznek (Moulines 
and Charpentier 1990, G. Olaszy, G. Németh, et al. 2000). Újabb módszer –és máig az 
emberhez leginkább hasonló felolvasást biztosítja- az elemkiválasztáson alapuló 
szövegfelolvasó technológia, amely jó minőségű, precízen annotált és felcímkézett 
emberi beszédből válogatja össze a felolvasandó szövegnek megfelelő (általában szó, 
szókapcsolat ill. mondatrész hosszúságú) hullámforma részeket. Majd ezeket fűzi össze, 
ideális esetben prozódiai módosítást végző jelfeldolgozás nélkül (Möbius 2000), 
(Németh, Olaszy és Fék 2006). Téziseimnek ez a terület adja az első csoportját. 

A gépi beszédkeltés terén az elmúlt években – számos előnyének köszönhetően – a 
statisztikai parametrikus beszédszintézis vált az egyik legaktívabb kutatási területté (Zen, 
Tokuda and Black 2009). Ennek során először kinyerjük a jellemző paramétereket 
(például spektrális összetevők, alapfrekvencia, hangidőtartamok) a beszédkorpuszból, 
majd ezen paraméterek sokaságát HMM modellekkel helyettesítjük. Jellemzően a 
beszédfelismerésben már több évtizede sikeresen alkalmazott rejtett Markov-modell 
(HMM) alapú megközelítés a legelterjedtebb ebben a modellalkotásban.  

A beszédtechnológia eredményeit egészen a 2000-es évek elejéig főleg csak 
unimodális módon (telefonos interakciók, felolvasás, beszédparancs értelmezés) 
alkalmazták. Ekkor kezdődött annak kutatása, hogyan lehet magas szinten tervezett 
ember-gép interakciókat mind grafikus, mind beszéd interfésszel megvalósítani (Plomp 
és Mayora-Ibarra 2002), (Dvorak 2008). Ebbe a témakörbe esik téziseim második és 
harmadik csoportja. 
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3. Kutatási célkitűzések 

Kiinduló célkitűzésem a magyar nyelvű gépi szövegfelolvasás új modelljeinek és 
módszereinek kialakítása és ezekre épülő új interakciós lehetőségek vizsgálata volt. 
Munkám során több esetben magyar nyelvű beszédkorpuszokra támaszkodtam, azonban 
az értekezésben bemutatott megoldások jelentős részében nyelv specifikus információt 
nem használtam fel. Célkitűzéseim a következők: 

I. Cél-orientált, közel emberi minőségű, korpusz-alapú szövegfelolvasó kialakítása 
és továbbfejlesztése magyar nyelvre.  
 

II. Mobil multimodális (elsősorban grafikus + beszéd) interfészek szinkronizált és 
hatékony megoldásainak kutatása. 
 

III.  Multimodális interfészek rehabilitációs felhasználási lehetőségeinek kutatása. 

4. Kísérleti eszközök és módszerek 

Ebben a fejezetben a kutatásaim során használt adatbázisokat, eszközöket, illetve a 
rendszerek kiértékelésének módszerét mutatom be.  

4.1. A kutatás során használt adatbázisok 

Beszéd-adatbázison a jelen tézisfüzetben a következőt értem: hanganyag, azaz a 
felolvasásból származó emberi beszéd, az elhangzott szöveg fonetikus átirata és a 
szegmentálási címkék halmaza. A beszéd-adatbázist (más néven beszédkorpuszt) 
jellemzően az adott kutatási feladathoz illesztve készítik el. Kutatásom során mindig az 
adott célnak megfelelő beszédkorpuszokat használtam. 

A kutatás kezdetekor nem állt rendelkezésre célirányosan, a korpusz-alapú 
szövegfelolvasó számára megfelelő magyar nyelvű beszéd-adatbázis, ezért először ezt 
kellett kialakítani. Első lépésként az időjárás-felolvasás témakörét választottam, mivel 
korábbi kutatásaim során már felmértem annak komplexitását. Ehhez először a 
megfelelő felolvasandó szöveglistát kellett létrehozni, majd felolvasni és a felolvasott 
szöveget szegmentálni és címkézni. Így jött létre az IDO1 beszéd-adatbázis, ami több 
lépésben bővült a mostani méretre. A kötetlen témakör elősegítésére fonetikailag 
kiegyenlített hanganyagot is felvettem ugyanezzel a beszélővel (FON1 beszéd-
adatbázis). Az IDO1 adatbázissal kialakított korpusz-alapú modell helyességét két másik 
témakörben ellenőriztem. A pályaudvari információ szolgáltatás (PALYA1) valamint az 
árlista-felolvasás (ARU1) témakörében is hasonló szerkezetű adatbázisokat építettem ki. 
Szélesebb témakörű kísérleteimhez egy ügyfélszolgálati általános tematikájú teszt 
adatbázist (UGYF1) is létrehoztam. A prozódiai változatosság elemzéséhez rádiós 
hírekből három férfi bemondótól is létrehoztam egy beszéd-adatbázist (RADIO). Szintén 
felhasználtam erre a célra egy számfelolvasási célra korábban kialakított adatbázist 
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(SZAM), (Olaszy és Németh 1999). A hanganyagok felmondását, rögzítését és a 
beszédkorpuszok kialakítását a BME-TMIT Beszédtechnológiai Laboratóriumának 
munkatársaival végeztük. Első téziscsoportomban ezeket az adatbázisokat használtam.  

A második téziscsoport II.1 altézis valamint a III. téziscsoport megoldásaiban 
tetszőleges beszédszintézis ill. beszédfelismerési technológia használható, ezért ezekhez 
nem kötődik adatbázis. A II.2. altézisben a ProfiVox diádos/triádos technológia fejlesztői 
rendszerét alkalmaztam (G. Olaszy, G. Németh, et al. 2000). A kísérletekhez a Gábor 
hang diádos adatbázisát használtam fel. A kutatás során használt adatbázisokat az 1. 
táblázatban foglalom össze.  

 

1. táblázat. A kutatás során használt beszédkorpuszok. 

Téziscsoport Jel Teljes 
hossz 

Nem Nyelv Célok 

 
IDO1 630 perc 

nő 

magyar 

Korpusz-alapú 
kutatások 

 
FON1 100 perc 

 
 PALYA1 110 perc  

I. ARU1 330 perc 
 

 
UGYF1 505 perc 

 
 SZAM 10 perc   
 RADIO 516 perc 3 férfi   

II. GABOR 3 perc férfi 
Spemoticon 
kutatások 

 
4.2. Kutatási eszközök 

Kutatásaimhoz részben szabadon hozzáférhető eszközöket, részben pedig korábban a 
BME-TMIT-en készült megoldásokat használtam. Ezek a következők:  

• ProfiVox : fonetikus átirat elkészítése, szóhangsúlyok megállapítása. (G. Olaszy, 
G. Németh, et al. 2000)  

• Magyar nyelvű, automatikus beszédfelismerő. (Mihajlik, és mtsai. 2007) 
• Kényszerített felismerés (Forced Alignment). (Mihajlik, és mtsai. 2007) 
• Praat: hullámforma és címkézés vizsgálata. (Boersma és Weenink 2012) 

4.3. Meghallgatásos tesztek, értékelések 

A gépi szövegfelolvasás és a felhasználói felületek értékelésében általánosan elterjedt 
az eredmények MOS (Mean Opinion Score) és CMOS (Comparison Mean Opinion 
Score) alapú értékelése.  Kutatásaim során én is ezen módszereket alkalmaztam. MOS 
alapú teszt esetén a tesztalanyok a mintákat 1-től (legrosszabb) 5-ig (legjobb) 
értékelhetik (egész számokkal), CMOS esetén pedig szintén 5 elemű skálán két minta 
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közül kell a tesztalanyoknak eldönteniük, hogy melyik minta tesz jobban eleget a teszt 
osztályozási kritériumának (például minőség, természetesség, érthetőség). A tesztek 
során bizonyos esetekben a „minőség” fogalom értelmezését a tesztalanyokra bíztam. 
Ekkor az osztályzás általános visszajelzést ad arról, hogy a tesztalanyok mennyire tartják 
jónak vagy rossznak az adott rendszert. Ez esetben a rendszer értékelésében számos 
paraméter, például természetesség, érthetőség, a hang által tesztalanyban keltett érzelem, 
stb. szerepet játszik. Egyes esetekben felhívtam a tesztalanyok figyelmét arra, hogy 
például a bemondás természetességét osztályozzák. A MOS és CMOS típusú 
meghallgatásos teszteken elért pontszámok átlagát grafikonon, illetve oszlopdiagramon 
ábrázoltam. 

5. Új eredmények 
5.1. I. téziscsoport: Cél-orientált nagy hanghűségű gépi felolvasó rendszerek 
modellezése 

A jelen tézisfüzetben összegzett kutatások során létrehoztam az első magyar nyelvű 
korpusz-alapú szövegfelolvasó rendszer modelljét. Megállapítottam, hogy szubjektív 
értékelés szerint az emberi felolvasáshoz jobban hasonlító hangot állít elő, mint a 
korábbi magyar nyelvű szövegfelolvasó rendszerek. Három cél-orientált alkalmazási 
területhez (időjárás-jelentés, árlista és pályaudvari tájékoztató felolvasása) 
optimalizáltam a rendszert. Megmutattam, hogy ennek a technológiának a 
felhasználásával lehetséges az emberi felolvasáshoz megtévesztésig hasonló magyar 
nyelvű gépi felolvasást létrehozni. 
 
I.1. tézis: [J2, B1, C3] Kidolgoztam a magyar nyelv sajátosságainak megfelelő cél-
orientált, korpusz-alapú gépi szövegfelolvasó eljárás modelljét, és megmutattam, hogy 
lényegesen jobb hangminőséget ad, mint a korábbi megoldások. Mindeddig ez a legjobb 
minőségű, magyar nyelvű gépi szövegfelolvasási technológia. 
 

A korábbi parametrikus (elsősorban formáns-alapú) érthető, de erősen robotos 
hangzású szövegfelolvasási technológia továbbfejlesztésére a 80-as évek végétől alakult 
ki az a koncepció, hogy próbálkozzunk természetes beszéd rögzítésével, címkézésével és 
a visszajátszáskor a megfelelően kiválasztott elemek összefűzésével és (ha szükséges) 
jelfeldolgozás segítségével történő optimalizálásával. Ennek egyik lehetséges 
megoldását láthatjuk az 1. ábrán. 

Ennek a megoldásnak az egyik formája, hogy alapelemnek hangpárokat reprezentáló 
beszéd hullámforma részleteket (ún. diádok, angolul diphone) választunk. Ekkor például 
az „alma” szót _a, al, lm, ma, a_  (_ a szünet jele) diádokból lehet előállítani. A 
magyar nyelv 38 hanggal lefedhető, tehát az adatbázisban 382=1444 elemre van szükség. 
A minőséget tovább javíthatja a hangok vágás nélküli összefűzését legalább a 
magánhangzók esetében figyelembe vevő hanghármasok (triád, angolul triphone) 
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alkalmazása. Például ekkor az „alma” szót az _al, lm, ma_   két triádból és egy 
diádból lehet előállítani. A minőséget egyrészt a sok, folytonossági hibát okozó vágási 
pont, másrészt a prozódiát megvalósító modell egyszerűsége és a jelfeldolgozás 
korlátozza (G. Olaszy, G. Németh, és mtsai., Profivox – a Hungarian TTS System for 
Telecommunications Applications 2000).  

 

 

1. ábra Elemösszefűzésen alapuló beszédszintetizátor egy lehetséges modellje. 
(G. Olaszy, G. Németh, és mtsai. 2000) 

 
A 90-es évek második felében kezdett megfogalmazódni az a koncepció, amit 

korpusz-alapú beszédszintézisnek nevezünk (Möbius 2000). Az elképzelés alapötletét az 
az általánosan elfogadott elv adja, hogy egy hullámforma-összefűzésen alapuló 
szövegfelolvasó rendszer minőségét döntően az összefűzések száma és az összefűzött 
elemeknek az emberi kiejtéshez való hasonlósága határozza meg. Minél hosszabb 
elemekből állítjuk elő a szintetizált beszédet - az összefűzési pontok számának 
csökkenése és a természetes beszédhez való jobb illeszkedés miatt – annál jobb lesz az 
elért minőség. Az ideális tehát az lenne, ha minden lehetséges felolvasandó szöveg, de 
legalábbis minden lehetséges mondat szerepelne elemként a rendszer adatbázisában. 
Természetesen ez a gyakorlatban kivitelezhetetlen, ezért ennél rövidebb egységeket 
vesznek fel az adatbázisba, de azzal a céllal, hogy nagy valószínűséggel hosszú 
elemekből összefűzhető legyen a kimenet. A megoldás elve a 2. ábrán látható.  

 

2. ábra. Korpusz alapú, elemkiválasztásos beszédszintetizátor modellje.  
(Fék, és mtsai. 2006) 

fonetikus 
átírás 

prozódia 
előírás 

elem- 
összefűzés 

bemeneti 
szöveg 

beszéd-elem 
  adatbázis 

beszédjel 

szabályok 

       szöveg, 
fonémasorozat 

   fonémasorozat, 
I, F0, időtartamok 

átírási szabályok, 
   kivételszótár 

prozódia 
módosítás 

szegmentális jel, 
F0, időtartamok 
 

fonetikus 
átírás 

prozódia 
előírás 

elemkiválasztás 
és összefűzés 

bemeneti 
szöveg 

beszédkorpusz 

beszédjel        szöveg, 
fonémasorozat 

   fonémasorozat, 
szimbolikus vagy 
  fizikai prozódia 

átírási szabályok, 
   kivételszótár 

szabályok és/vagy 
beszédkorpusz 

(prozódia 
módosítás) 

szegmentális jel, 
(fizikai prozódia) 
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Ennek egyik szélsőséges megoldása például az autóbuszokon alkalmazott 
bemondások digitális rögzítése, majd megfelelő egyszerű vezérlés (pl. nyomógombok) 
segítségével történő visszajátszása. Például: A következő megálló ---- a Keleti 
pályaudvar. A mondat első fele a hangos bemondásban a rögzített elemet képviseli, a 
mondat második eleme változó. Fontos látni, hogy az ilyen összeillesztéseknél a 
prozódiának illeszkednie kell egymáshoz. Ez a példában azt jelenti, hogy a rögzített rész 
mindig az üzenet kezdete, a megálló neve pedig a vége (ha megcserélnénk a kettőt, és 
úgy játszanánk le, akkor természetellenes hangzást kapnánk). Természetesen ennek a 
megoldásnak egyrészt jelentős a tárigénye, másrészt erősen korlátozott a témaköre. 

A fenti koncepció alapján külföldön már készült néhány korpusz-alapú 
beszédszintetizátor a világnyelvekre (Möbius 2000), (Kawai, és mtsai. 2004), magyar 
megoldást azonban kutatócsoportommal elsőként hoztam létre. Munkánk során 
felhasználtuk a korábbi magyar nyelvű kutatások (G. Olaszy, G. Németh, és mtsai. 
2000), (Olaszy és Németh 1999) eredményeit is. Kutatásaink során arra a fő kérdésre 
kerestük a választ, hogy lehetséges-e olyan gépi beszédkeltési modellt létrehozni magyar 
nyelvre, ami akár az emberi bemondásra megtévesztésig hasonló kimenetet tud 
létrehozni kötött, de nagy változatosságot tartalmazó tématerületen. A más nyelvekre 
kidolgozott modellek nem feltétlenül hasznosíthatók, hiszen a magyar nyelv ragozó 
jellege miatt például az angol nyelvre kidolgozott szó-alapú megközelítések nem 
alkalmazhatók közvetlenül.  

Első kísérleti területnek az időjárás jelentés témakörét választottam. Húsz internetes 
oldal 2004 áprilisa és 2005 májusa közötti időjárás jelentéseinek alapján reprezentatív 
szöveges adatbázist állítottam össze (56.000 mondat, 670.000 szövegelem). Ez a 
szöveges adatbázis túl nagy ahhoz, hogy reális erőforrások mellett (legfeljebb néhány hét 
alatt) egy professzionális bemondó felolvassa. A méret csökkentése során figyelmet 
fordítottam arra, hogy ne csak az előforduló mintegy 5200 szóalak és a számok jó 
minőségű felolvasásához szükséges mintegy 230 számelem egy-egy változata kerüljön 
be a szűkített szöveges adatbázisba, hanem a későbbiekben részletezett prozódiai 
változatosság is megoldott legyen.  

A szintézis optimális alapelemének a szó elemet választottam (két szóköz közötti 
karakter sorozat), valamint az ebből felépülő hosszabb szövegrészeket (szó füzér, önálló 
mondatrész, stb.). A szó méretű elem egyrészről hosszabb a diád-triád elemeknél, tehát 
akusztikai tartalma biztosan jobban képviseli az optimális hullámformát, másrészről a 
percepciós feldolgozásunk során az anyanyelvi bázisunk a szó feldolgozására épül az 
agyunkban. Ha tehát jó akusztikai tartalmú szó kerül a szintetizálandó mondatba, akkor 
természetesebb hangzásúnak fogjuk ítélni, mint a diád/triádokból összerakott ugyanazon 
szót.  Mindezt segíti, ha prozódiai szempontból is megfelelő szó kerül a szintetizálandó 
mondat adott helyére. Mindezekből adódik, hogy a szintézishez használt 
beszédadatbázisnak minden szóból legalább háromfélét kell tartalmaznia (mondat kezdő, 
belső és záró elem). Tartalmazzon megfelelő diád/triád lefedettséget is tetszőleges 
szöveg (az optimálisnál rosszabb, de lehetséges) előállításához 
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A prozódia modellezésében alapegységnek a mondatot tekintem. A modell szorosan 
összefügg a szintetizálandó szöveg szerkezetével. Jelen esetben döntően kijelentő 
mondatokat modellezünk. A kijelentő mondat prozódiai szerkezete jól körülhatárolható, 
ismert egységekből áll. Ezeket az egységeket a mondaton belüli hely szerinti 
pozicionálással (hol van a szó a mondatban), valamint a központozással (vesszők, 
gondolatjelek stb.) kapcsolatba lehet hozni. Ez a modell lényege. Ugyanazt a modellt 
alkalmazom a szöveges adatbázisban, a beszédadatbázisban és a szintetizálandó 
mondatban is. Alkalmazásával nincs szükség prozódiai jellegű jelfeldolgozás 
használatára a szintézis során Az ezeknek a peremfeltételeknek megfelelően mohó 
algoritmussal (Cormen 1990) kialakított szöveges adatbázist úgy alakítottam ki, hogy 
rugalmasan bővíthető legyen. Végül 5821 mondatot, 102.940 szót tartalmaz, ami 
488.093 hangnak (fonémának) felel meg.   

A szöveges adatbázist mintegy két hónapos munkával egy professzionális bemondó 
felolvasásában rögzítettük munkatársaimmal. Ezután utófeldolgozás következett. A 
hullámformát több szinten címkéztük. A legalsó szinten fonéma (hang) címkékkel 
történő ellátáshoz félautomatikus eljárást dolgoztam ki a BME TMIT-en fejlesztett 
beszédfelismerő ( (Mihajlik, és mtsai. 2007) felhasználásával. A beszédfelismerőt ún. 
kényszerített üzemmódban (forced alignment, az ismert szövegnek megfelelő hangok 
pozícióját kellett megjelölni a hullámformában) futtattam. Új jelölési módot dolgoztam 
ki arra az esetre, ha egy hang csak az eredeti környezetével együtt használható fel, 
egyedi összefűzésre nem.  Ezeket a címkéket (valamint a felhasználásukkal származtatott 
egyéb adatokat –alapfrekvencia, intenzitás, időtartam és sebesség, stb.- az akusztikai 
modell legalsó szintjén (hang-szintű összefűzés) használom fel elsősorban. A következő 
szinten az egyes hangoknak az adott mondatban, illetve prozódiai egységben elfoglalt 
pozícióját rögzítettem. A címkék következő (szó) szintjén szintén megjelöltem az egyes 
szavaknak az adott mondatban ill. prozódiai egységben elfoglalt pozícióját. Így alakult ki 
az 1. táblázat szerinti IDO1 beszéd-adatbázis. 

Az adatbázis szorosan kötődik a szintézis eljárás 2. ábra szerinti modelljéhez. A  
fonetikus átíráshoz a ProfiVox rendszer (G. Olaszy, G. Németh, és mtsai. 2000) 
megfelelő modulját alkalmaztam.  A prozódiai modulban a magyar nyelvhez és a cél-
orientált megközelítéshez illeszkedő új indirekt eljárás t alkalmaztam. A prozódia 
megvalósítását az adott szó mondatban ill. prozódiai egységben elfoglalt helyéhez 
lehetőleg optimálisan illeszkedő elemek (elsősorban szó, ha az nincs, diád/triád 
hangelemek) összefűzésével oldottam meg.  

Az elemkiválasztás és összefűzés modulban két költségfüggvény összegének 
minimalizálása valósul meg új, fonetikai szempontok szerint kialakított 
költségfüggvények alapján. Az egyik költségfüggvény az egyes elemek (szó és hang 
szinten eltérő) egymáshoz illeszkedésének (folytonosságának) felel meg (ún. összefűzési 
költség). Mivel a kiejtés folyamatos, a (szó)határokon törekedni kell arra, hogy a 
spektrális illeszkedés (pl. formánsmenet) is folyamatos legyen. A szavak első és utolsó 
hangjának illeszkedését vizsgálom, és az illeszkedés költségét több szempont alapján 
számítom ki. Magas költségű például, ha a szóhatáron magánhangzók találkoznak 
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(dunántúli áramlások). Az ilyen szavak magas költséget képviselnek. Nulla a költség, ha 
a két szó egymás mellett helyezkedi el a beszéd-korpuszban, hiszen ekkor a 
csatlakozásuk is optimális. Ebből adódik, hogy akkor nagyon optimális a keresés, ha 
nem szavakat, hanem szófüzéreket találunk a korpuszban. Az esetek nagy részében (ha 
abeszéd-korpusz elég nagy) ez meg is valósul, így a szintetizált szöveg hangzása közel 
lesz a természeteshez. Felhasználtam többek között azt a kutatási eredményt is, hogy 
azonos képzési helyű mássalhangzók akusztikai megvalósulása hasonló átmeneti 
fázisokat okoz a hozzájuk csatlakozó magánhangzóban (G. Olaszy 2003), továbbá a 
mássalhangzók képzési módjának osztályozását és a gerjesztés fajtáját (zöngésség-
zöngétlenség). A mássalhangzók képzési helyéből adódó azonos akusztikai vetületeket a 
3. ábra mutatja be. 

 

 

3. ábra  A magyar mássalhangzók képzési hely és mód szerinti csoportosítása. Az ugyanazon 
sorban lévő mássalhangzók hasonló akusztikai vetületet hoznak létre a hozzájuk csatlakozó 

magánhangzóban  (G. Olaszy 2003) 

Az optimális összefűzési pontokat elsősorban a 3. ábra szerinti 7 artikulációs vetületi 
sor, illetve a beszédjel nagysága dönti el. Nem célszerű összeillesztést végezni nagy 
energiájú jelszakaszban (például magánhangzóban), a kis energiájú helyeket kell 
előnyben részesíteni. Szabad illeszteni a hangsor minden olyan pontján, ahol gerjesztés 
váltás megy végbe (tiszta zöngés szakaszt tiszta zöngétlen követ és fordítva, itt ugyanis a 
jelben intenzitás minimum keletkezik), továbbá a hangok belsejében lévő néma 
fázisokban, illetve zöngeszakaszokban Ha tehát az akusztikai vetület ugyanaz, és például 
gerjesztés váltás van a két elem határán, akkor az összeillesztési költség értéke kicsi lesz, 
hiszen a spektrális folytonosság biztosított és az illesztésnél kicsi az energia. Hasonló 
elvek alapján kialakult az a fonetikai szabályrendszer, amellyel ki lehet jelölni a vágás 
konkrét helyét (a vágási pontot). Erre mutat példát a 2. táblázat.  

A másik költségfüggvény határozza meg, hogy hangsor és hangkörnyezet 
szempontjából a kiválasztott elem (szó, szófüzér vagy hang) mennyire felel meg a 
prozódiai követelményeknek. Itt szempont az is, hogy a kiválasztott elem a 
mondatkorpusz ugyanazon mondatában szerepel-e, mint az előző. Ha igen, akkor a 
költséget ez a tény is csökkenti. A prozódiai költség meghatározásánál – az időtengelyi 
pozíción felül – felhasználjuk az Fo értékének a változását is. Ha nagy Fo ugrás van a két 
elem között, akkor a költség magas lesz, tehát a két elem nem illeszthető össze. 

A költségfüggvények súly értékeit iteratív módon, mintegy 500 mondat többszöri 
szintézisével határoztuk meg. A költségfüggvények alapján először a szószintű, majd a 
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hangszintű optimális elemeket választjuk ki Viterbi-algoritmus segítségével. 

2. táblázat. Példa a fonetika szabályrendszerből az alacsony költségű vágási pontok kijelölésére. 
A csatlakozó hangokat a következő szimbólumok jelölik:  

C = bármely mássalhangzó; V= bármely magánhangzó, C1= p, t, k, ty, h, f, s, sz, c, cs; C2 = v, j, 
l, r ; C3= m, n, ny.  A hangokat a betűjelükkel adjuk meg. 

megelőző 
hang 

a betűjele 
szerint 

következő, 
kapcsolódó 

hang a 
betűjele 
szerint 

Vágási pont kijelölésének a szabálya szöveges példa 
(a csatlakozó 

hangokat kiemeléssel 
jelöltük) 

V 
 
 
 
 
V 

a) V 
 
 
 
 
b) C 

a) a hanghatár be van jelölve, ennek 
ellenére nem célszerű elvágni a 
hanghatárnál, hanem megfelelő vágási 
pontot kell keresni visszafelé, vagy 
előre a hangsorban 
b) a hanghatárnál kell vágni 

éjszakai esőzésre 
 
 
 
 
nyári záporok 

a) b,  d,  g,  gy 
 
b) b, d, g, gy 
 
 
c) p,   t,   k,   
ty 
 

a)V, C2, C3  
 
b) önmagával 
csatlakozik 
 
c) C1 kiv. d) 
d) önmagával 
csatlakozik 
 
e) V, C2, C3 

a) a  hanghatáránál kell vágni 
 
b) a hosszú hang 70%-ánál kell 
elvágni, a zárfelpattanás nem lesz 
benne) 
c) a  hanghatáránál kell vágni 
d) a  hosszú hang 70%-ánál kell 
elvágni, a zárfelpattanás nem lesz 
benne) 
e) a  hanghatárnál kell vágni 

vad vihar 
nagy meleg 
vad dörrenés 
 
 
szép sereg  
sok kis 
 
 
szép felhők 

m 
 

a) C kivéve m 
b) önmagával 

a) a  hanghatáránál kell vágni 
b) a  hang 70%-ánál kell elvágni 

nem volt 
nem marad 

 
Ha a költségfüggvény optimalizálás ellenére csak jelentős illesztetlenséget tartalmazó 

elemeket találunk a felolvasandó szöveghez, akkor kerül sor a prozódia simítását végző 
modul alkalmazására. Ez mindenképpen jeltorzulást okoz és gyakran jól hallható a 
kimeneten.  

A modell kódolását C++ nyelven MSc és PhD hallgatóim (Nagy András, Pesti Péter 
ill. Bőhm Tamás, Fék Márk és Zainkó Csaba) végezték. 

 
Számszerű kiértékelés:  

A rendszer minőségét percepciós teszttel vizsgáltuk (Németh, Olaszy és Fék 2006). 
Három magyar rendszert hasonlítottunk össze MOS (Mean Opinion Score) módszerrel, a 
Multivox formánsszintetizátort, a Profivox diád-triád elemösszefűzéses rendszert és a 
korpuszos felolvasót. A teszt anyagát a webről kiválasztott időjárás-jelentés 10 mondata 
alkotta. Ezeket állítottuk elő a fenti rendszerekkel, valamint felolvastattuk őket a 
beszédkorpusz eredeti bemondójával is. A tesztelőknek tehát összesen 40 mondatot 
kellett meghallgatni véletlen sorrendben. Minden mondatra egy ítélet született. A tesztet 
egy interaktív honlap segítségével bonyolítottuk le.  A mondatokat 221 személy 
(egyetemi hallgatók, 185 férfi és 36 nő) hallgatta meg. A teszt elején ismerkedésképpen 
minden mondattípusból egy-egy mondatot meghallgathattak. A tesztben a mondatokat 
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csak egyszer hallották, ismétlésre nem volt mód. A meghallgatások csendes, otthoni 
környezetben, átlagos (nem professzionális) hangszórókon, illetve fejhallgatókon 
történtek (a tesztelők a meghallgatás körülményeire vonatkozóan is kitöltöttek adatokat a 
teszt előtt). A teszt eredményeit az 4. ábra mutatja.  
 

 

4. ábra.  Szubjektív minősítés átlagai a természetes ejtésre és az egyes szintézis technológiákra. 

 Az értékelésekből látható, hogy a korpusz alapú szintézis hangminősége magasan 
kiemelkedik a másik két technológiával szemben. A szó, szófűzér alapú összeillesztéssel 
tehát átléptünk a percepciós megítélésben egy olyan határt, amit a hullámforma 
összefűzéses (diád/triád alapú) rendszereknél még nem tudtunk elérni, annak ellenére, 
hogy ott is emberi beszéd részleteit fűztük össze. Feltételezem, hogy a szó képviseli azt a 
mondatépítő elemet, amelynek szintjén már elégséges egyéni hangjellegzetesség van 
jelen a hullámformában, hogy a hallgató a beszélő hangszínezetét, egyéni stílusát is 
felismerje és ennek folytán értékítéletével megközelítse a jó (4) szintet. Természetesen a 
korpusz alapon szintetizált mondatokban is lehetnek egyenetlenségek a hullámforma 
folytonosságát illetően (dallam ugrások, hangszínezet változások stb.), de úgy tűnik, ha 
kevés van ezekből, akkor az összegzett ítéletek meghozásakor ezeket a percepciós 
mechanizmusunk ugyanúgy tűri, feldolgozza, mint az olvasásnál a felolvasási 
mechanizmusunk a betűkimaradásokat, betűhibákat. 

 

5. ábra. Gépi beszéd minőségének összehasonlítása a HMM-TTS, a korpuszos és triád alapú 
szövegfelolvasó rendszerek között (Tóth 2013).   

 

Hasonló eredményre jutott egy frissen elvégzett MOS vizsgálat is  (Tóth 2013), ahol a 
korpuszos technológiát a manapság legintenzívebben kutatott HMM (Hidden Markov 
Model, rejtett Markov-modell) és az elemösszefűzéses triádos technológiával vetettük 
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össze (5. ábra). A HMM és a korpuszos rendszer eltérése nem szignifikáns, míg a HMM 
és a korpuszos eltérése szignifikáns a triádos megoldástól (p<0,05). 

 
Konklúzió:  
Kutatásaim eredményeként létrejött az első magyar nyelvű, cél-orientált korpusz-

alapú szövegfelolvasó (időjárás-jelentés) rendszer. A rendszer modelljének kialakítása 
során új módszert dolgoztam ki cél-orientált szövegfelolvasó szöveges adatbázisának, 
beszéd-adatbázisának, prozódiai modelljének és elemkiválasztó algoritmusának 
létrehozására. Szubjektív tesztekkel megállapítottam, hogy az új megoldás 5-ös skálán 
mintegy 1,5 ponttal jobb értékelést kap, mint a korábbi legjobb (triádos) rendszer. 
Bizonyos optimális esetekben ez a módszer az emberi beszédre megtévesztésig hasonló 
kimenetet képes előállítani. 
 
I.2. tézis: [B1, C3] Modellt és eljárást dolgoztam ki a korpusz-alapú magyar nyelvű 
szövegfelolvasó technológia tématerületekhez történő adaptálására. Ezek 
működőképességét valamint az emberi felolvasással való összetéveszthetőségét három 
(időjárás-jelentés, pályaudvari hangos információ szolgáltatás és árlista-felolvasás)  
különböző tématerületen igazoltam. 
 

Az. I.1 szerinti tézisben a cél-orientált felolvasó rendszert időjárás jelentések 
felolvasására optimalizáltam. A szöveges adatbázist internetes források fél-automatikus 
feldolgozásával állítottam össze. A megoldás helyességét laboratóriumi szubjektív 
tesztek mellett a metnet.hu internetes tartalom-szolgáltató honlapjába integráltan is 
sikeresen ellenőriztem. Ez a megoldás akkor alkalmazható, ha  

• a tématerülethez rendelkezésre áll elegendő, a prozódiai változatosságot 
szöveg szinten biztosító internetes forrás és 

• a beszéd-adatbázis felolvasására rendelkezésre áll megfelelő időtartam és 
bemondó személy. 

 Azonban vannak olyan esetek, amikor a fenti feltételek nem teljesülnek. Ezért az I.1 
tézisben kidolgozott első megoldást adaptálni kellett a jelen tézisben ismertetett két új 
területre. Arra az esetre, hogy nem érhető el kellő változatosságot biztosító nyilvános ill. 
internetes szöveges adatbázis, jó példa a pályaudvari hangos információ szolgáltatás, ami 
strukturált, de nagy változatosságú témakör. Ebben az esetben hazánkban döntően a 
mai napig ún. kötött szótáras megoldást alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy minden 
menetrend változtatáshoz minden egyes állomáshoz szövegkönyvet kell készíteni és 
egyedi hangüzenet készletet kell összeállítani. Minden szöveges üzenethez egyedi 
(kézzel előírt) összefűzendő hangüzenet készlet-elem kombináció tartozik. Ha olyan 
üzenet merül fel, ami nincs benne az előre tervezett készletben, akkor a tájékoztatást 
csak emberi bemondással lehet megoldani. 

Erre a cél-orientált témakörre új, többszintű modellt dolgoztam ki. Mondatsémákat 
alakítottam ki, melyekhez változó tömbtípusokat rendeltem. A mondatséma egy egész 
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üzenet leírására ad példát a tömbök elemeinek a felhasználásával. Az alábbiakban példát 
adok tömb típusokra: 

Vonatnevek     
Pl. Füzér IC vagy Füzér InterCity 
Magyar állomás nevek  
Pl. Érd 
Országon kívüli állomás nevek  
Pl. Bari, München 
Változó elem nélküli mondatok    
pl. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak. 
Változó elem nélküli részmondatok  
Pl. Felhívjuk tisztelt utasaink figyelmét…. 
Kifejezések, 2-3 szóból álló összetartozó szövegrészek 
pl. ….. közlekedő személykocsik….. 
 
A mondatsémák és a tömbtípusok felhasználásával kellő prozódiai változatosságú 

szöveges adatbázis kialakítására alkalmas algoritmust dolgoztam ki. Ezt automatikus 
szoftver eljárással valósítottam meg, melynek segítségével előállt a felolvasandó szöveg-
adatbázis. Ennek felolvasásával és az I.1 tézisben leírtak szerinti feldolgozásával állt elő 
a megfelelő beszéd-adatbázis. A fonetikai átíró célszerű módosításával és a beszéd-
adatbázis cseréjével az I.1 tézisben bemutatott időjárás-felolvasó rendszer alkalmassá 
vált pályaudvari hangos információ szolgáltatásra. Noha a közel emberi minőség csak a 
szöveges mondatsémáknak megfelelő üzenetekre garantálható, a rendszer alkalmas 
tetszőleges szöveg érthető felolvasására is. A fentiek szerinti modellt és módszert 
alkalmaztam vasúti pályaudvari mintarendszer létrehozására (1. táblázat szerinti 
PALYA1  beszéd-adatbázis). A mintarendszer 2009 óta az egyik észak-magyarországi 
pályaudvaron működik. A modell és a módszer alkalmazható VOLÁN, BKV és 
repülőtéri hangos utastájékoztató rendszer kialakítására is.   

A harmadik vizsgált cél-orientált tématerület esetén tervezett szöveges adatbázis nem 
vagy csak korlátozottan állt rendelkezésre, viszont elérhető volt egy távközlési 
mobilszolgáltató ügyfélszolgálati rendszere automatizált bemondásainak szöveg- és 
hanganyaga mintegy három évre visszamenően (1. táblázat szerinti UGYF1 beszéd-
adatbázis nyersanyaga, első lépésben 3747 mondat, 69057 szó). Ekkor alapvetően a 
meglevő adatbázisból lehetett építkezni, kiegészítő hangfelvételekre minimális 
mértékben volt lehetőség.  

A kísérletek során először azt vizsgáltam, hogy az adott peremfeltételek mellett 
lehetséges-e a cél-terület követelményeinek megfelelő rendszert létrehozni. Ez minden 
korábbinál nagyobb elvárást jelentett, hiszen hagyományosan ezeket az üzeneteket 
mindig emberek olvasták be, és a felhasználók hozzászoktak ehhez. Másrészt a 
mobilszolgáltatókkal szemben az ügyfelek nagyobb minőségi elvárásokat támasztanak, 
mint a korábbi cél-területek (időjárás-jelentés és közlekedési információ) szolgáltatóival 
szemben. Ezért a felhasználó számára nem szabad, hogy feltűnjön, hogy gép olvassa 
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fel az az üzeneteket. Első lépésként a rendelkezésre álló szöveg- és beszéd-adatbázisokat 
egymáshoz illesztettük. Ellenőriztük a korábban már említett kényszerített felismerés 
módszerével, hogy pontosan a szövegnek felel-e meg a hangfelvétel és hibás esetben 
kézi javítást végeztünk, melynek eredményeként kialakult az UGYF1 beszéd-adatbázis. 
Az adatbázist illesztettük a korpusz-alapú infrastruktúrába. Majd kísérleteket végeztünk 
a szöveges mintához hasonlító, de azzal nem azonos mondatokkal. Noha a kimenet 
érthető volt, azonban megakadások, prozódiai hibák előfordultak benne. Mivel nem volt 
lehetőség az adatbázis lényeges bővítésére, így a minőség javítására csak a tématerület 
szűkítése merülhetett fel. A lehetséges alternatívák közül a viszonylag szűkebb, de nagy 
gyakorlati jelentőséggel bíró területként az árlista-felolvasást választottam ki.  

 A cél-terület tehát egy mobil távközlési szolgáltató árlistájának (készülékek 
különböző előfizetési típusokhoz –feltöltős, flotta, egyéni, stb.- tartozó ára, 
szolgáltatások díjai, fizetési feltételek, stb.) az emberi felolvasástól az átlagos 
felhasználó számára nem feltűnően elütő gépi felolvasás volt. Ebben az esetben egy új, 
hibrid, félautomata megoldást dolgoztam ki. Mivel mind a készülékek, mind a 
szolgáltatások esetében gyakran jelennek meg új, előre nehezen, vagy nem tervezhető 
nevek (pl. iPhone) az adatbázis bővítését könnyen lehetővé tevő eljárást dolgoztam ki. 
Első lépésként az UGYF1 adatbázis tematikus szűkítésével létrehoztam az ARU1 
beszéd-adatbázist. Ez tartalmazta az adott területre érvényes termékek és szolgáltatások 
megfelelő prozódiai lefedettségét biztosító mintákat. Ezt véletlenszerű bemondások 
szubjektív tesztelésével ellenőriztem. Ha új termék vagy szolgáltatás jelenik meg, annak 
a kiejtését a rendszer kezelője ellenőrizheti. Ha a megoldás nem megfelelő, akkor az új 
elemről előre meghatározott ún. vivő mondat(ok)ba illesztve hangfelvételt készít és mind 
a szöveges, mind a hangos formát eljuttatja a fejlesztőkhöz. A magyar kiejtéstől eltérő 
szöveges formákat kivételszótárban feleltetjük meg a fonetikus leírásnak, majd 
automatikusan, kényszerített felismerés módszerével generáljuk a megfelelő címkéket és 
az új hangmintát hozzáadjuk az adatbázishoz. Így az adatbázis folyamatosan bővíthető a 
piacon és a nyelvben megjelenő új termékekkel. Ez az új, hibrid megoldás már megfelelő 
minőséget biztosított.  

A modell kódolását C++ nyelven MSc és PhD hallgatóim (Bartalis Mátyás ill. Kiss 
Géza, Tóth Bálint és Zainkó Csaba) végezték. 
 

Számszerű kiértékelés: 
Az időjárás-felolvasás minőségét az I.1-es tézisben ismertetett módon, valamint a 

metnet.hu honlapba integráltan ellenőriztem. Hasonló módon és eredménnyel került sor 
a pályaudvari hangos utas-tájékoztató laboratóriumi ellenőrzésére is. 2009 óta pedig a 
rendszer az egyik észak-magyarországi MÁV állomáson működik felhasználói panasz 
nélkül. A legkomolyabb felhasználói követelmény (és valószínűleg a legtöbb 
felhasználó) az árlista-felolvasó megoldással kapcsolatban merült fel, ezért annak 
vizsgálatát részletesebben ismertetem. 

Web-alapú szubjektív tesztet végeztünk, 93 (67 férfi, 26 nő, átlagosan 32 éves) 
magyar anyanyelvű, ismert halláskárosodással nem bíró teszt alannyal. Átlagosan  38 
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percig tartott a vizsgálat. A hangmintákat szabványos RTE-LTP GSM kódolóval 
állítottuk elő, hogy a teszten a hangminőség hasonló legyen, mintha az ügyfelek a 
vállalatot mobiltelefonon hívnák. A teszt első részében 5 pontos MOS skálán értékelték 
10 szintetizált (1-10, 6. ábra) és 10 természetes bemondást (11-20, 6. ábra). Mind a 20 
minta eltérő tartalmú volt.  

6. ábra. Az árlista mondatok átlagos szubjektív minősége. 
 

Az eredmények szerint a természetes bemondások jobb értékelést kaptak (átlag: 3,95, 
szórás: 0,18, 3,7 – 4,3 között) míg a szintetizált bemondások valamivel alacsonyabb, de 
jónak mondható értéket értek el (átlag: 3,60 szórás: 0,3, 3,2 – 4,2 között).  Noha 
szignifikáns a különbség a két változat között, ez csak 0,3 pont. Ez kevesebb, mint a fele 
a szabványos PCM (4,3) és a GSMRPE-LTP (3,5) MOS értéke különbségének. 
Megjegyzendő. hogy a távközlési szabványok MOS számítása sokkal összetettebb 
folyamat, mint amit a mi lehetőségeink megengedtek. Minden szintetizált változat elérte, 
vagy meghaladta a 3,2 értéket. Mindkét minta 930-930 bemondást tartalmazott, tehát az 
eredmények meglehetősen megbízhatók. 

7. ábra. A teszt mintákra adott  “természetes” értékelések aránya. 

A teszt második részében azt vizsgáltuk, hogy egy mondatot természetesnek vagy 
szintetizáltnak értékelnek a teszt alanyok. 10-10 szintetizált (1-10, 7. ábra) és természetes 
(11-20, 7. ábra) mintát hallgattak meg véletlen sorrendben. A 7. ábra jelzi a 
“természetes” értékelések arányát. Az 50%-os érték felel meg a véletlenszerű 
eloszlásnak. Egymintás T-tesztekkel értékeltük, hogy hány minta különbözik a véletlen 
értékeléstől jelentősen. Minden természetes bemondást (11-20) szignifikáns mértékben 
természetesnek értékeltek (p=0,05) míg a szintetizált mondatok (1-10) közül kettőt (8, 9) 
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értékeltek szignifikáns mértékben „természetes” kategóriába, kettőt (7, 10) pedig 
szignifikáns mértékben a „szintetizált” kategóriába osztályoztak. A többi esetben nem 
lehetett szignifikanciát megállapítani (azaz a teszt alanyok nem tudták egyértelműen 
eldönteni, hogy a szintetizált minta természetes vagy szintetizált forrásból származik-e). 
Ez nem jelenti azt, hogy a szintetizált változatok ugyanolyan jók, mint a természetesek. 
Csak azt állíthatjuk, hogy a tesztalanyok nem tudták megkülönböztetni, tehát ha 
kimondottan nem figyelnek rá, valószínűleg nem tűnik fel a különbség. A GSM kódoló 
fontos szerepet játszhat ebben. 2009 óta ez a rendszer is éles üzemben működik egy 
mobil távközlési szolgáltatónál.  
 

Konklúzió:  
Kutatásaim során modellt és eljárást dolgoztam ki három eltérő jellegű cél-orientált 

tématerület korpusz-alapú felolvasó technológiájának kidolgozására. Internetes források 
alapján automatikusan reprezentatív szöveges adatbázis gyűjtése esetére (időjárás-
felolvasás), mondatséma alapján automatikusan generálható prozódiailag gazdag 
szövegmintához (pályaudvari hangos információ szolgáltatás) és folyamatos bővítésre 
szoruló szövegmintához (árlista felolvasás) a kutatás során mintarendszereket dolgoztam 
ki.  Igazoltam, hogy a korpusz-alapú technológia mindhárom cél-területen képes az 
emberi beszéddel összetéveszthető gépi beszédet előállítani.   
 
I.3. tézis: [J1] Adatbázis-alapú új módszert dolgoztam ki gépi szövegfelolvasó 
rendszerek prozódiai változatosságának megvalósítására és megmutattam, hogy egy 
magyar nyelvű megvalósítás során a felhasználók ezt a módszert a hagyományos 
szabály-alapú és az I.1-es tézis szerinti  indirekt megoldásnál is jobbnak értékelték. Ez a 
prozódiai modell alkalmazható hagyományos elemösszefűzéses, a korpusz-alapú és a 
HMM rendszerekben egyaránt. 

 
A gépi szövegfelolvasás elfogadásának egyik korlátja az, hogy a rendszerek döntő 

többsége determinisztikus működésű, azonos szöveg-bemenetre mindig azonos 
hullámforma-kimenetet produkál. Rövid szövegek esetén ez kevésbé zavaró, viszont 
ismétlődő mondatszerkezetű hosszabb szövegek nehezen elviselhetően, monotonnak 
hangzanak. A természetes kiejtésben még egyszerű mondatok is (pl. Jó napot kívánok)  
is jelentősen változnak egyazon személy ismétlései során. (Chu, Zhao és Chang 2006) 
azt állapította meg 1000 Mandarin nyelvű mondat kétszeri ismétlésén, hogy azonos 
mondat esetén az alapfrekvencia és a szótag időtartam is jelentősen változhat. 

Új módszerem lényege az, hogy nagyméretű beszéd-adatbázisból prozódiai frázis 
(elemi gondolati egység, célszerűen két szünet közti hullámforma elem) szintű mintákat 
gyűjtök magas szintű szintaktikai/fonológiai jegyek alapján (szószám, szótagszám, a 
közlés modalitása, stb.). Például azonos struktúrájú mintákat szolgáltatnak a „ Jó reggelt 
kívánok!”,  „ Jó napot kívánok!”, „ Jó estét kívánok!” közlések. Ezen mintákból 
prozódiai minta adatbázist építek.  
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A szintetizálandó szöveget prozódiai frázisokra bontom és minden prozódiai frázisra 
megvizsgálom, hogy a prozódiai minta adatbázisban vannak-e illeszkedő (azonos vagy 
hasonló) minták. Ha van, akkor véletlenszerűen választok közülük. Ily módon 
garantálható, hogy ugyanannak a szövegnek a többszöri, ismétlődő szintézise esetén 
változatos, de az adott szöveg köznapi ejtésének megfelelő szintetizált kimenethez 
jutunk. A módszert magyar nyelvű mintarendszerben valósítottam meg és teszteltem.  

A modell kódolását C++ nyelven MSc és PhD hallgatóim (Csapó Tamás és Zainkó 
Csaba) végezték. 
 

Számszerű kiértékelés:  
Különböző cél-területekhez tartozó mondatokat vizsgáltunk a módszer 

felhasználásával. Az IDO1, FON1, PALYA1, SZAM és RADIO beszéd-adatbázisok 
felhasználásával származtattam a prozódiai mintákat. Az I.1 tézis szerinti rendszerbe 
integráltan az új módszer prozódiai megoldását és így folytattam le a kiértékelését. Öt 
témakörben gyűjtöttünk szövegmintákat (a 8. ábra jelölésében Tömegközlekedés=Hírek 
1, Gazdasági=Hírek 2, Sport=Hírek 3, Mese és Időjárás). Minden témakörben két 
mondatot választottunk ki. Minden mondatból öt változatot szintetizáltunk. Az első a 
ProfiVox rendszer triád-alapú változata, ami szabály-alapú prozódiai modellt alkalmaz. 
A második az I.1 tézis szerinti rendszer pozíció-alapú indirekt prozódiai modellel 
(Korpusz). A harmadik változatban a korpusz-alapú rendszer a ProfiVox rendszer 
szabály-alapú prozódiai modelljét alkalmazza célfüggvényként (Korpusz+szabály). A 
negyedik változat egy „pontos” prozódiai séma hasonlóság alapján választ mintát 
(Korpusz+Prozvált1), az ötödik pedig „lazább” prozódiai hasonlósági mérték alapján 
működik (Korpusz+Prozvált2). Ha nincs a prozódiai minta-készletben hasonló minta, 
akkor a negyedik  és ötödik esetben a prozódiai célfüggvény azonos a harmadik 
változattal.  

Az értékelést két módszerrel végeztük. Minden mondat természetességére 
vonatkozóan MOS értékelést folytattunk le 5*10=50 mondatra. A rendszerek közötti 
kisebb különbségek felderítése érdekében pedig páros összehasonlítással CMOS tesztet 
alkalmaztunk. Mivel előzetes vizsgálataink szerint a triád-alapú rendszer minősége 
lényegesen rosszabb, ezért a 10 mondat 4 változatát hasonlítottuk össze 60 párban. 

A tesztben 93 (67 férfi és 26 nő, átlagosan 32 éves) ép-hallású, magyar anyanyelvű 
személy vett részt az I.2 tézis szerinti rendszerek minősítésével egyidőben. A 8. ábra alsó 
része mutatja mind a 10 mondat MOS értékeit. Minden csoport első oszlopa mutatja a 
triád-alapú TTS értékeit (2.1-2.5). Ezek megegyeznek az I.1 tézis értékelésekor kapott 
eredményekkel (4. ábra, 5. ábra). A korpusz-alapú rendszerek teszteredménye két 
csoportba sorolható. Az első 8 csoport kevésbé természetes, mint az utolsó kettő. Ez 
várható is, hiszen az utolsó két rendszer szöveges bemenete egyezett meg a cél-orientált 
rendszer adatbázisának területével. Az Időjárás témakörben az új módszer ezért nem 
eredményezett javulást. A másik három esetben azonban az új módszer egyértelmű 
előrelépést jelentett az I.1 tézis szerinti alaprendszerhez képest.  
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8. ábra A 10 tesztmondat páros összehasonlítású (CMOS felső) 
 és természetesség (MOS, alsó) minősítése. 

 
A 8. ábra felső része mutatja a páros összehasonlítás eredményeit. A 

természetesebbnek tartott változat kapott 1,0, a kevésbé természetes 0,0 értéket. Ha a 
tesztelő a két változatot egyformának értékelte, akkor mindkettő 0,5-et kapott. Az ábra 
az átlagokat mutatja. A Tukey-HSD post hoc teszt szignifikáns különbségeket jelzett. Az 
új módszer valamennyi változatát szignifikánsan természetesebbnek értékelték (p < 0,05) 
az I.1. tézis szerinti alaprendszernél. 

 
Konklúzió:  
Új módszert dolgoztam ki beszéd-adatbázisokból történő prozódiai sémák 

származtatására és ezek alkalmazására szövegfelolvasók prozódiai változatosságának 
növelésében. A módszer magyar nyelvű mintarendszeren a korábbi megoldásoknál 
szignifikánsan elfogadottabbnak bizonyult (ld. 8. ábra).  

 

5.2. II. téziscsoport: Szinkronizált grafikus és beszéd-alapú felhasználói felületek 

A gépi beszédkeltés és beszédfelismerés technológiáit hosszú időn keresztül 
elsősorban telefonvonalon keresztül folyó ember-gép interakciókban alkalmazták. A 
2000-es évek elejétől viszont egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a grafikus és a 
beszéd felhasználói felületeket (esetleg más, pl. taktilis, gesztus eljárásokat is) 
kombináló megoldások. Ezen a kutatási területen új megoldást dolgoztam ki a 
modalitások szinkronizált kezelésére és hatékony, gyors akusztikus üzenetforma 
(spemoticon) létrehozására. 
 
II.1. tézis: [B2, C4] Új eljárást dolgoztam ki mobil multimodális felhasználói felületek 
modalitásainak szinkronizálására. A módszer működőképességét a grafikus és a beszéd 
modalitás szinkronizálását megvalósító mintaalkalmazásokkal igazoltam.  
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Az információs rendszerekben hagyományosan unimodális felhasználói felületeket 

alkalmaznak, a számítógépes környezetben jellemzően grafikusakat (Graphical User 
Interface, GUI). A beszédtechnológiát pedig jellemzően telefonos beszédinformációs 
rendszerekben alkalmazzák, tehát ez beszéd-alapú felhasználói felület (Speech User 
Interface, SUI vagy Voice User Interface, VUI). Ergonómiai megközelítéssel korábban 
vizsgálták, hogy adott feladatot milyen bemeneti és kimeneti modalitásokkal lehet a 
leghatékonyabban megoldani (Oviatt, DeAngeli és Kuhn 1997). Megállapították, hogy a 
feladattól függőne más-más ki- és bemeneti modalitások az optimálisak. Magas szintű 
megközelítést is alkalmaztak multimodális dialógusok hatékony tervezésére (Maes 
2007). Speciális leíró nyelvet is terveztek erre a célra (Schaefer, Bleul és Mueller 2006). 

A GUI és a SUI megoldásokhoz is készültek formalizált leírások, azonban ezek 
nagyon változatos, a különböző mobil platformok és a modalitások közti egyidejű 
átjárást nem támogató megoldások, az átjárást általában a különböző platformok GUI 
változatai között támogatják.  

Ezért olyan eljárás kidolgozását tűztem ki célul, ami egyszerű, széleskörűen használt 
leíró nyelven alapul és támogatja legalább a GUI és SUI modalitások szinkronizált 
használatát. A megoldás alapja a minden mobil platformon alkalmazott XML leíró 
nyelvet támogató middleware megoldás, amellyel minimális programozással, csupán a 
felület leíró fájlok elkészítésével lehetséges működő alkalmazások készítése. Az eljárás 
blokkdiagramját a 9. ábra mutatja. 

 

 
 9. ábra A skálázható, multimodális leíró nyelvet támogató architektúra. 

 
Az alapötlet az, hogy XML alapú leíró nyelvet és egy azt feldolgozó modult hozunk 

létre a támogatott platformokon. Az így támogatott GUI és SUI felületeket független 
(3rd party) fejlesztők vastag kliens alkalmazások fejlesztésénél is felhasználhatják. A 
‘Fő modul’ kapja meg a felhasználói interfész leírását az ‘XML felhasználói leíró fájl és 
interpreter’ elemek felhasználásával. A ‘Különböző modalitások’ modul kezeli egységes 
koncepciók szerint a GUI és a SUI szinkronizált megvalósítását. A szövegfelolvasó 
(TTS) és beszédfelismerő (ASR) nyilvános interfészen keresztül kapcsolódnak a ‘Fő 
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modul’ blokkhoz, így az adott platformon elérhető bármilyen beszédtechnológiai elem 
alkalmazható. Az XML leíró fájlra a 10. ábra ad egyszerű példát.  

<UserControl Name=”myTextBox” Type=”textbox” Servic eClass=”Temperature” Size=”120px” 
Posx=”10” Posy=”5” Input=”keys” Input=”voice” Outpu t=”GUI” Output=”SUI” 
Action=”setTemperature” Security=”All”>Please defin e the in-car temperature</UserControl>   

 

10. ábra. XML felhasználói interfész leíró fájl (User Interface Description File).  

A példa szerint egy 120 pixel széles szövegdoboz (textbox) kerül a képernyő (10, 5) 
pozíciójába. Ez a hőmérséklet (Temperature) szolgáltatás osztályba tartozik. Értékét a 
mobilkészülék billentyűjével és beszéddel egyaránt beállíthatjuk. A biztonsági előírások 
(Security Policy) szerint az értéket a felhasználó bármikor módosíthatja. A beállított 
érték mind beszéddel, mind szövegesen kijelzésre kerül. Ha a beállított hőmérséklet 
érték változik, a setTemperature függvény kerül meghívásra. Az adatkéréskor a „Kérem, 
adja meg a jármű kívánt belső hőmérsékletét” (Please define the in-car temperature) 
üzenet kerül szövegesen és hangban is kijelzésre.  

Az új módszert különböző Windows és Symbian okostelefonos platformokon  és 
mintaalkalmazásokban MSc és PhD hallgatóim implementálták (Decsi István, Hámor 
Tamás, Doan Thi Bich Huyen ill. Tóth Bálint). 
 

3. táblázat. Multimodális RSS-felolvasó fejlesztésének jellemző paraméterei hagyományos és az 
új módszerrel (Decsi 2009) 

 

Mért adat Első verzió  Második verzió  

SUI leírások mérete 
58 + 1274 = 1332 sor (37,4 

kbyte) 
261 sor 

(10,3 kbyte) 
Forrás sorainak száma 

(kommentek nélkül) 
919 sor  815 sor  

Program indulása az első 
felület felépüléséig 

8 sec 19-21 sec 

Hírcímek letöltésének és 
megjelenítésének ideje 

60 sec 8-9 sec 

Részletes híroldalak 
letöltésének és 

megjelenítésének ideje 
2-3 sec 8-9 sec 

Program indulása, RSS letöltés 
és egy hírfelolvasás elkezdése 

70 sec 40 sec 

 
Számszerű kiértékelés:  
Az új módszert mintaalkalmazások fejlesztése kapcsán teszteltem. Az eljárás 

hatékonyságát egy grafikus és beszéd-felülettel egyaránt rendelkező RSS-felolvasó 
hagyományos programkódolással és az új módszerrel készített változatán mutatom be  
(Decsi 2009). A jellemző paramétereket a 3. táblázat mutatja. A sorok abszolút értékei 
kevésbé érdekesek, a fontosak az arányok. Az új módszerrel gyorsabb működést és 
rövidebb programkódot (ezzel gyorsabb fejlesztést) lehet elérni. 
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Konklúzió:  
Új eljárást dolgoztam ki mobil multimodális felhasználói felületek modalitásainak 

szinkronizálására. Az eljárás működőképességét és hatékonyságát mintaalkalmazásokkal 
igazoltam. 
 
II.2. tézis: [C2] Kidolgoztam kommunikációs kontextust jelző akusztikus jelkészlet 
(spemoticon-ok) új modelljét gépi szövegfelolvasó eszközrendszerére alapozva. 
Megalkottam egyfajta jelkészlet csoportot. Objektív paraméter beállítások módszerével 
és szubjektív tesztekkel igazoltam a módszer eredményességét. 
 

A közismert hangjelzések alkalmazása szituációk kifejezésére általánosan használt 
technika a mindennapi életben (sziréna, villamoscsengő, duda, makogás, nevetés stb.). 
Az ilyen hangjelzéseket akusztikus ikonoknak (acoustic icons) nevezik (Gaver 1986). Az 
„earcon”-ok olyan mesterségesen tervezett és keltett hangjelek (Garzonis, és mtsai. 
2009), melyekről meg kell tanulnunk, hogy mit fejeznek ki egy adott élethelyzetben 
(például frekvencia modulált jel frekvenciája arányos egy alakzat magasságával). Az 
akusztikus ikonok előnye az, hogy mivel jól ismert hangjelenségek, ezért könnyen lehet 
újabb fogalmi asszociációt rendelni hozzájuk (pl. fájl törlést WC öblítés hangjához). 
Viszont az earcon-okkal ellentétben nehéz objektív adatokkal ill. paraméterekkel 
jellemezni és módosítani őket. A két megközelítés érdekes összekapcsolási kísérlete a 
spearcon (speech earcon) és a spindex (speech index) (Jeon és Walker, 2011). A 
spearcon olyan (akár géppel keltett) beszéd, amit az érthetőség határáig felgyorsítanak, 
így gyorsan értelmezhető és megjegyezhető leírását adhatja egy (vagy néhány) szónak. A 
spindex egy listában keresést azzal segít, hogy a lista elemeinek néhány hangját (vagy 
szavát) gyorsítja fel. majd -ha a felhasználó nem lép tovább- rövid szünet után átlagos 
sebességgel olvassa fel a lista elemét. A szövegfelolvasó minél nagyobb felgyorsításának 
lehetőségét a vakügyi célokat figyelembe véve korábban, a ProfiVox rendszer (G. 
Olaszy, G. Németh, és mtsai. 2000) tervezésekor kutatótársaimmal figyelembe vettük.  

 Kutatási célomat Jeon és Walker (Jeon és Walker, 2011) tevékenységével 
párhuzamosan, attól függetlenül, ahhoz hasonlóan, de általánosabban tűztem ki. Olyan 
modellt kívántam létrehozni, mellyel az ember számára ismerős akusztikus jelen alapuló 
olyan elemkészlet alakítható ki, mely objektív paraméterekkel jellemezhető.  

A spemoticon (speech-based emoticon) modelljének alapgondolata az, hogy az 
egyrészt emberei beszédből kivágott elemi jelhalmazból –kísérleteinkben a ProfiVox 
gépi szövegfelolvasó akusztikai adatbázisából-, mint kiindulási forrásból épül fel. 
Másrészt viszont egy megfelelő célszoftver (fejlesztői rendszer) segítségével annak 
alapvető paramétereit (alapfrekvencia, időtartam, intenzitás) jól kézben tartott eljárással 
megváltoztatjuk és nem beszéd jellegű, hanem adott kommunikációs kontextusra 
jellemző, jól azonosítható hangminták készletét állítjuk elő. 

Az eljárást a ProfiVox rendszer fejlesztői rendszere 11. ábra szerinti képernyő képén 
mutatom be. Egy spemoticon szerkesztésekor tetszőleges (akár értelmes, akár 
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értelmetlen, ugyanis a módszernek nincs elvi okokból nyelvfüggése) hangsort írunk az 
első sorban található szövegmezőbe, majd a szintetizátorral létrehozzuk annak adatbázis-
alapú hullámformáját. Ezután az adatmátrix paramétereinek változtatásával beállítjuk azt 
a hangzást, amit az adott kommunikációs kontextushoz szükségesnek ítélünk. Ez a 
munkafázis kreatív szabad alkotás. Az eredményt meg tudjuk hallgatni. Az iteratív 
folyamatot segíti a hullámforma és az intenzitás (vagy az alapfrekvencia változás ill. a 
spektrum) kijelzése. 

 
11. ábra. A szerkesztői felület felépítése: az első sorban egy értelmetlen két szótágú szöveg 

látható, alatta az objektív prozódiai adatokat tartalmazó adatmátrix, majd középen a 
hullámforma és alul az intenzitás görbe. 

 
12. ábra. A vau szövegből kiinduló, módosított hangjelenség (spemoticon jelölt). 

A folyamat végeredményeként előálló hangjelenségre (spemoticon jelöltre) mutat 
példát a 12. ábra, a vau szövegből kiindulva. Az ’u’ időtartama jelentősen megnyújtásra 
került és az ’a’ és az ’u’ átmenetére egy alapfrekvencia csúcs került, ami a hang végére 
cseng le. 
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Ezzel a módszerrel gyorsan és rugalmasan állíthatók elő hangjelenségek (spemoticon 
jelöltek). Ezek közül azokat tekintjük spemoticonnak, melyeket a megcélzott 
felhasználói közösség döntő része egyértelműen azonosítani tud.  

A modell kidolgozásában segítségemre volt Olaszy Gábor. A teszt kialakításában 
közreműködött Csapó Tamás PhD hallgatóm. 

 
Számszerű kiértékelés:  
Az eljárás minősítéséhez az alábbi hét érzelmi és kontextuális kategóriát határoztuk 

meg (a kategóriák a felhasználási célnak megfelelően változhatnak): 

1. Folytasd, tetszik. Kérem, ismételd meg!    (pozitív érzelem) 
2. Élvezem, rendben van, mehet.    (pozitív érzelem) 
3. Ez nem jó, nekem. Ne csináld! Zavar engem! (negatív akció) 
4. Dühös vagyok! Utállak! Ez zavar!   (konfliktus, negatív helyzet) 
5. Szomorú vagyok! Nincs jókedven.  (rosszkedv és következményei) 
6. Vigyázat! Figyelj!    (figyelmeztetés, aggódás) 
7. Gratulálok! Ez siker volt!    (pozitív értékelés, dicséret) 

 
A tesztalanyoknak (54 ép hallású személy) a fenti hét kategória közül kellett egyet 

társítani a hallott hangjelenséghez egy webes felületen keresztül. Átlagosan 15 perc alatt 
végeztek a véletlenszerűen lejátszott 44 minta értékelésével úgy, hogy egy-egy mintát 
annyiszor hallgattak, ahányszor akarták. Az értékelés során megvizsgáltuk, hogy melyek 
azok a hangjelenségek, melyeket a tesztalanyok többsége egy adott kategóriába sorolt. 
Feltételeztük, hogy a nem egyértelmű hangjelenségek véletlenszerűen szóródnak a 
kategóriák között. A 44 mintából így 9 spemoticon alakult ki (az 1.2, 2. és 7. pozitív 
kategóriákra öt, a 4. és 5. negatív kategóriákra négy). Egy válasz eloszlás mintát mutat a 
13. ábra (a függőleges tengely válasz gyakoriságot jelez). 

 

 
13. ábra Az 1 pozitív kategóriához (Folytasd, tetszik. Kérem, ismételd meg! ) tartozó válaszok 

eloszlása. Spemoticon hangminták: 19, 25 és 27. 

Konklúzió:  
Gépi beszédkeltési technológián alapuló modellt dolgoztam ki kommunikációs 
kontextust (és érzelmet) kifejező akusztikus jelkészlet (spemoticonok) létrehozásához. 
Kísérleti úton igazoltam, hogy ilyen jelkészlet létrehozható ennek a modellnek az 
alapján. 
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5.3. III. téziscsoport: Multimodális felhasználói felületek újszerű rehabilitációs 
alkalmazásai 

A multimodális felhasználói felületek egyik első alkalmazási területe volt a 
rehabilitáció. Már Bánó Miklós (Bánó 1916) szabadalmi leírásában is szerepel az, hogy a 
„világtalan gépíró hallgassa a leírt szöveget, a néma gépíró pedig a berendezés 
segélyével hangosan közölhesse mondani valóját”. Korábbi kutatásaink során (Olaszy és 
Németh 1993) már kidolgoztuk egy multimodális (kép+beszéd) kommunikációs 
segédeszköz prototípusát beszédsérült, de ép hallású személyek számára. Ez a rendszer a 
negyvenes évei során elszenvedett stroke után haláláig, mintegy 15 éven keresztül 
biztosította egy beszédképességét elvesztett hölgy kommunikációját. Az ebben a 
téziscsoportban ismertetett kutatásaink során ezt a koncepciót illesztettem az elmúlt 20 
év technológiai fejlődése által biztosított lehetőségekhez.  

A másik, ehhez a téziscsoporthoz tartozó új kutatási területem pedig az okostelefonok 
látássérült személyek számára történő alkalmazása. 

 
III.1. tézis: [B3, C1] Új módszert dolgoztam ki multimodális felhasználói felületek 
hatékony alkalmazására beszédsérült emberek kommunikációjának támogatására gépi 
szövegfelolvasó többféle szövegbeviteli formájára és több eszközplatform (asztali 
számítógép, notebook, okostelefon, tablet) alternatív használatára alapozva. 
 

A beszédsérült emberek kommunikációjának egy jelentős korlátja az, hogy nem 
tudnak telefonálni. A VoxAid rendszer első változatával ezt beszédképességüket 
elvesztett, de ép hallású személyek számára tettük lehetővé. Kutatásaim következő 
lépésében azt tűztem ki célul, hogy siketnéma személyek számára is lehetővé váljon a 
kapcsolt távközlő hálózaton folytatott beszélgetés ép hallású és beszédű személyekkel, 
teljesen automatikus eljárás segítségével.  

A megoldás azon alapul, hogy akkoriban (2004-5) vált elérhetővé magyar nyelven is 
PC-s környezetben nagy szótárú, telefonvonalon keresztül is működő beszédfelismerési 
technológia (Mihajlik, Tobler, és mtsai. 2005). Korábban a magyarhoz hasonló 
szerkezetű finn nyelv esetében megállapították, hogy hallássérült emberek viszonylag 
nagy (akár 20%-ot is elérő) fonéma szintű hibát is fel tudnak dolgozni dialógus 
szituációban (Karjalainen, és mtsai. 1997).  

Ezért azt a hipotézist tettem fel, hogy van esély arra, hogy a partner beszédét 
beszédfelismerő dolgozza fel, míg számára a választ a gépi szövegfelolvasó adja meg. A 
siketnéma személy pedig a számítógép megosztott képernyőjén keresztül láthatja 
egyrészt a számára küldött üzenetet, másrészt pedig oda írhatja be a válasznak szánt 
mondandót. A megoldás szoftver komponenseinek a kapcsolatát a 14. ábra mutatja be. A 
telefonvonalat (ISDN kapcsolat) szabványos CAPI interfészen keresztül éri el a rendszer. 
A beszédfelismerő és a telefonvonal integrált kezelését megvalósító CallCentre modul 
lehetővé teszi a telefonvonal ki- és bemeneti hangcsatornájának elérését a VoxAid20006 
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alkalmazás számára. Ennek az a célja, hogy ha ép hallású személy van a közelben vagy a 
felhasználó csak beszéd- ill. hallássérült, akkor lehetőség van az ép szerv használatára.   

 

 

14. ábra. A VoxAid 2006 alkalmazás és a kapcsolódó szoftver komponensek. 
 
A 15. ábra illusztrálja a felhasználói képernyőt. Ha hívás érkezik, villogó ikon jelzi.  

Ha „felvesszük a kagylót”, akkor egy előre beállítható rendszerüzenet hangzik el. Így 
lehet elkerülni, hogy a gépi hangot a hívó viccnek gondolja. A hívó fél a beszédfelismerő  

 

 

15. ábra. A VoxAid2006 rendszer felhasználói felülete telefonhívás során. 

VoxAid 2006
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szótárát is lekérdezheti nyomógombok segítségével az SMS betűválasztásához hasonló 
módszerrel. A felhasználói felület számos egyéb interakció optimalizálási megoldást is 
tartalmaz, melyek ismertetése túlmegy a jelen tézisfüzet keretein. 

A kutatás következő lépésében azt vizsgáltam, hogyan lehet a számítógépekre már jól 
kidolgozott koncepciót átvinni okostelefonokra is. Az első kísérleteket Symbian és 
Windows Phone operációs rendszeren végeztem ép hallású, beszédsérült emberek 
támogatására. Megállapítottam, hogy az okostelefonok kis kijelzőjén nehézkes az 
üzenetkategóriák és az üzenetek szerkesztése, ezért kidolgoztam az asztali számítógépes 
változat és az okostelefonos kiegészítő (jelenleg Android és Windows Phone 6.5 
operációs rendszer alatt futó) integrált változatát. A nagy képernyős rendszeren 
szerkesztett üzenetstruktúrát változtatás nélkül át tudja venni az okostelefonos változat.  

A rendszer fejlesztése iteratív, felhasználó orientált megközelítéssel történik. A 
felhasználók a beszédsérült személyek mellett a rehabilitációban közreműködő 
logopédusok is. Az ő kérésükre került be a rendszerbe egy speciális, ember által nehezen 
megoldható prozódiai alternatíva (a mondat szavainak kijelentő hanglejtésű, de 
szünetekkel elválasztott gépi felolvasása is).  Noha a fejlesztések magyar nyelven 
folynak, kimondottan törekedtem a nyelvfüggetlen megoldásokra. 

A kutatásban számos MSc és PhD hallgatóm vett részt. Közülük kiemelkedik Tóth 
Bálint (PhD disszertáció leadása előtt áll) és Nagy Péter, jelenleg 1. éves doktorandusz 
hallgató hozzájárulása. 

 
Számszerű kiértékelés:  
A beszédfelismerőt és szövegfelolvasót egyaránt tartalmazó mintarendszer tesztelése 

a MATÁV PKI-ban történt 2005-ben. Ennek kritikus eleme volt a beszédfelismerő, ezért 
az erre vonatkozó teszteredményeket ismertetem. A beszédfelismerő szótárába a cél-
területhez illeszkedő 528 elemet (lehetőleg több szótagú szókapcsolatokat, pl. Mit vegyek 
a boltban?) vettünk fel. 12 személy olvasott fel ezek közül 50-50 elemet zajos (irodai) 
környezetben ISDN telefonon keresztül. A vonal másik végén a VoxAid2006 alkalmazás 
futott és visszaolvasta a felismert elemet.  

 

16. ábra. A beszédfelismerő alrendszer tesztjének eredményei. 

Ha a felismerés hibás volt, a felhasználónak meg kellett ismételni azt legfeljebb 
háromszor. A harmadik ismétlés után tovább kellett lépni a felolvasási sorban. A 
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felismerés pontossága nemcsak a beszédfelismerő pontosságától függ, hanem a 
felismerendő szótár tervezésétől is. Tehát a teszt egyszerre vizsgálja mindkettőt.  

Az eredményt a 16. ábra mutatja. Az elsőre helyesen felismert szavak aránya 95,5% 
volt. A második bemondásra (1. ismétlés) további 3% helyes válasz érkezett. Tehát a 
hibás felismerések aránya ebben a kísérletben elenyésző volt. Sajnos ez a rendszer 
prototípus maradt, nem került éles alkalmazásra.   

A helyszűkére tekintettel csak a legújabb változatra (VoxAid2012) vonatkozóan, 13 
tesztelővel végzett teszt összegzett eredményeit ismertetem a 4. táblázaton. A teszt elején 
mindenki kapott 20 percet, hogy megismerkedjen a rendszerrel. Az alkalmazás 
egyértelműségének a vizsgálata érdekében a teszt alanyok csak alapvető ismertetést 
kaptak a rendszer működéséről (Pc-s változat: VoxAidDesktop, Android telefon: 
VoxAidAndroid). Majd három feladatot kellett elvégezni:  

a.) Megtalálni és felolvastatni egy megadott mondatot  
b.) A kijelzés betűméretét egy előre megadott értékre beállítani 
c.) Új kötött szöveg kategóriát létrehozni és abban elhelyezni egy mondatot.  
 

4. táblázat Összegzett eredmények (átlag ± szórás). 

Kritérium 
VoxAidAndroid VoxAidDesktop 

Érték* Érték* 
Feladat megoldhatósága 4,71 ± 0,24 4,83 ± 0,17 
Kezelhetőség 4,71 ± 0,24 4,67 ± 0,27 
Logikus szerkezet 4,71 ± 0,24 4,83 ± 0,17 
Futási sebesség 5 ± 0    4,83 ± 0,17 
Funciók elérhetősége 4,14 ± 0,14 4,5 ± 0,3 
Használhatóság 4,85 ± 0,14 4,5 ± 0,7 

*1: használhatatlan, 5: tökéletes 
 

A 4. táblázat első sora a feladatok egyszerű megoldhatóságára vonatkozott. A 
nagyobb eszközön értelemszerűen ez könnyebben ment. Az asztali változat több 
funkcióval rendelkezik, ezért nehezebb kezelni. Bizonyos funkciók (pl. kategória 
szerkesztése) az Android változat kisebb képernyője miatt a menüben mélyebben 
helyezkednek el, ezért rosszabb a szerkezeti és az elérhetőségi osztályzata. A futási 
sebességre nagy hangsúlyt helyeztünk, mert valós-idejű kommunikációnak a késleltetés 
alapvető korlátja lehet. Valószínűleg más alkalmazásokhoz képest tett az okostelefonos 
változat jó benyomást a tesztelőkre ezen a térem. A mobilitás fontosságát kiemelték a 
tesztelők, ez lehet az oka az okostelefonos megoldás előnyének a használhatóság terén. 
 
  Konklúzió: 

Hazánkban egyedülálló, nemzetközi kitekintésben újszerű megoldásokat 
dolgoztam ki multimodális felhasználói felületek alkalmazására beszédsérült emberek 
kommunikációjának rehabilitációjára. A módszer alkalmazhatóságát részben 
prototípusok tesztelésével, részben 8 logopédus szakmai gyakorlatában és három 
beszédsérült ember mindennapi életében igazoltam, Jelenleg van kidolgozás alatt egy 
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összehasonlító orvosi teszt a Péterfy utcai Kórház Neurológiai Osztályával 
együttműködve. 
 
III.2. tézis: [C5] Új módszert dolgoztam ki multimodális felhasználói felületek hatékony 
alkalmazására látássérült emberek (elsősorban gyalogos) közlekedési tájékozódásának 
támogatásában okostelefon platformon. 
.   

A látássérült emberek a multimodális (beszéd+képernyő) technológia első 
felhasználói közé tartoztak. A gyengénlátók számára a képernyő nagyítás mellett a 
felolvasás segíti a programok használatát. A vakok vagy speciális Braille-kijelzővel vagy 
a képernyő tartalmának intelligens felolvasása révén tudnak számítógépes 
alkalmazásokat használni. Az 1980-as évek óta készülnek ilyen megoldások. Ezek 
azonban hosszú ideig csak helyhez kötötten voltak használhatók. A hordozható 
számítógépek elterjedésével hátizsákba helyezett, speciális kiegészítővel ellátott laptop 
gépekkel indultak az első navigációs kísérletek. Az igazi előrelépést azonban a zsebben 
hordható, kézzel kezelhető, GPS funkcióval ellátott okostelefonok megjelenése 
jelentette. Ezekkel kapcsolatban széles körben indultak navigációs kísérletek, például 
(Narasimhan 2007). Ezek a megoldások azonban vagy előre telepített, offline 
útvonallistát/térképet alkalmaztak, vagy folytonos adatkapcsolatot igényeltek.  

Magyar nyelvre általános célú szövegfelolvasással integrált, okostelefonon futó, 
gyalogos navigációs rendszer kutatásaink megkezdésekor, 2004-ben nem létezett. Azt a 
célt tűztem ki, hogy kimondottan magyar látássérült felhasználók számára optimalizált, 
az ő mindennapi életüket megkönnyítő módszert dolgozzak ki a navigációra.  A 
megoldásnak egyaránt támogatni kellett az offline és az online működést.  

Az offline működésre két változatot dolgoztam ki. Egyrészt asztali számítógépen 
tervezett útvonal letölthető az okostelefonra, másrészt kísérővel együtt megtett útvonal 
pozíció adatai és a hozzá tartozó szöveges információ (pl. gépkocsi kijáró, lépcső, 
állandó akadály a járda közepén) akár később is rögzíthetőek. A navigáció során a 
rendszer kötetlen szókészletű hangos üzenetek (pl. utca- és megálló nevek) segítségével 
vezeti végig a felhasználót az útvonalon. Az alkalmazásba iránytű funkció is integrálásra 
került (Viktóriusz 2008). 

 

 

17. ábra. Útvonalpontok, sorrendjük, eltévedés-jelzés és visszavezetés elve. 

 
A navigációt új módszerrel egészítettem ki (17. ábra). A rendszer figyeli, hogy a 

felhasználó eltér-e a tervezett útvonaltól, és ha ez meghalad egy küszöbértéket (60 méter, 
ami bőven meghaladja rossz körülmények között is a GPS modulok hibáját), akkor 
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figyelmezteti erre a felhasználót. Egyben felajánlja, hogy visszavezeti az eredeti 
útvonalra vagy a legközelebbi útvonal pontra. Az általános célú navigációs 
rendszerekben gyakran alkalmazott eljárás, az útvonal újratervezése a látássérültek 
számára nehézzé teszi az új útvonal megtanulását. 

Az online működés kidolgozásában a Topolisz Kft. munkatársai voltak segítségemre. 
A kutatás időpontjában ők rendelkeztek a legrészletesebb és legpontosabb Budapest 
térképpel és menetrendi adatbázissal. Ennek segítségével lehetőség nyílt valós idejű 
útvonaltervezés és navigáció megvalósítására.  

A felhasználói felület egyaránt támogatja látássérültek és látók gyors és hatékony 
kezelését. A látók (vagy maradék látással rendelkezők) a kijelzés szöveges és grafikus 
pontjainak segítségével gyorsabban tudják a rendszert kezelni. A vakok pedig egy 
gombos utasításokkal tudják a rendszer funkcióit elérni. 

A módszer kidolgozásában és a mintarendszerek Symbian operációs rendszer alatti 
megvalósításában közreműködtek Tölgyesi János és Viktóriusz Ákos MSc valamint 
Tóth Bálint PhD hallgatóim. 

 
Számszerű kiértékelés:  
A felhasználói tanácsadást/tesztelést Ecsedi Csaba vak programozó végezte az iteratív 

fejlesztési folyamat során. Az elkészült rendszert további három vak felhasználó tesztelte 
és hasznosnak ítélte. Formális kiértékelésre nem volt lehetőségem. 

 
Konklúzió:  

A kutatás eredményeként megvalósult magyar látássérült felhasználók számára az első, 
gyalogos közlekedést támogató navigációs rendszer. Sajnos, a rendszer elkészültével egy 
időben a Symbian operációs rendszer elterjedtsége jelentősen visszaesett, viszont iPhone 
és Android operációs rendszerre való átviteléhez nem volt elegendő erőforrásunk. 
Indirekt megerősítése azonban eredményeinknek, hogy a vak felhasználók visszajelzése 
szerint ma sincs olyan rendszer Magyarországon, ami a mi rendszerünk valamennyi 
funkciójának (különösen az eltévedés-jelzés és a visszavezetés) megfelelne. A legújabb 
nemzetközi fejlesztések (Navigon és Blindsquare) is a 2004-ben kitűzött céljainkhoz 
kapcsolhatók. 
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6. Az eredmények alkalmazhatósága 

A téziseimben bemutatott új kutatási eredmények többek között a következő 
területeken kerültek alkalmazásra: 

• a www.metnet.hu időjárás portál, illetve a Microsoft 2013-as fejlesztői 
versenyén nyertes Időjárás Mindenkinek Windows8 alkalmazás,  

• egy észak-magyarországi MÁV állomás hangos utastájékoztató rendszere, 
• egy távközlési szolgáltató árlista bemondó szolgáltatása 
• egy távközlési szolgáltató automatizáltan kialakított interaktív hangválasz 

(IVR) rendszere, 
• beszéd-dialógus mintarendszer intelligens lakás prototípusban a BelAmi 

projekt keretében, 
• VoxAid2006 prototípus siketnéma emberek telefonálásának támogatására, 
• VoxAid2012 prototípus beszédsérült emberek mindennapi kommunikációjának 

támogatására, logopédiai és afáziás betegek rehabilitációjának támogatására, 
• prototípus rendszer mobil és autós információs szolgáltatásokhoz Android 

platformon, 
• beszédvezérelt okosTV készülék prototípus, 
• beszélő mobil alkalmazások vak emberek számára Symbian, Windows Phone 

és Android platformon. 

 
Köszönetnyilvánítás 

Köszönöm elsősorban a BME TMIT Beszédkutatási Laborcsoport csapatmunkáját, 
másrészt a BME TMIT munkatársainak, hallgatóimnak és kutatási partnereinknek az 
együttműködését, ami a jelen tézisfüzetben vázlatosan bemutatott eredményeimet is 
lehetővé tette. 

A téziseimben áttekintett kutatások eredménye többek között a BelAmi, TÁMOP-
4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002, CESAR (ICT PSP No 271022, EU_BONUS_12-1-2012-
0005,  a projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásával valósult 
meg), PAELIFE (AAL_08-1-2011-0001, a projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs 
Alap támogatásával valósul meg), valamint az EITKIC_12-1-2012-0001 projekt 
keretében készült, amely a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával 
és az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont közreműködésével valósul 
meg. 
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