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Bevezetés
A számítógépek egyre szorosabb integrálódása a mindennapi 

életbe folyamatosan növeli az igényt a billentyűzetnél természetesebb 
adatbeviteli eszközök iránt. Mivel az ember számára a beszéd az egyik 
legtermészetesebb kommunikációs forma, világszerte folyamatosan 
növekszik az emberi beszédet mint számítógép bemenetet hasznosító 
technológiák kutatása. Ebben a dolgozatban röviden ismertetjük a 
magyar nyelvű gépi beszédfelismerés terén a BME TSP 
laboratóriumában elért legűjabb eredményeket. A magyar nyelv 
esetében a legnagyobb nehézséget a szókészlet mérete okozza. Ennek 
kezelésére bevezetjük a sztochasztikus morfológiai elemzés módsze
rét, amely a helyesírás ellenőrzésben már bevált módszert terjeszti ki 
a nem-determinisztikus megfigyelés sorozatok esetére. A gyakorlati 
eredmények közül egy beszélőfüggetlen kapcsolt szavas számjegyfel
ismerő, valamint egy 2000 szavas városnév felismerő rendszerrel 
végzett kísérleteket mutatjuk be. Ennek során ismertetjük a kísérletek 
során használt jelreprezentációt, a használt akusztikus modellek 
szerkezetét, valamint az elért felismerési pontosságot.

Morféma alapú szókészlet ábrázolás
Ebben a fejezetben két alternatív megoldást mutatunk be az 

agglutináló nyelvek szókészletének ábrázolására. M indkét módszer 
morfémákat használ alapelemként, de míg az első alapvetően csak 
szabványos statisztikus nyelv-modellezési technikákat használ, a 
második lehetővé teszi az adott nyelv morfológiájáról rendelkezésre 
álló nyelvészeti tudás explicit beépítését is. Ennek megfelelően az
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elsőként bemutatandó módszer fő erénye, hogy egyszerűen és gyorsan 
alkalmazható tetszőleges nyelvre, a második viszont sokkal „erősebb” 
modellt eredményez, és alkalmazása a beszédfelismerő rendszerekben 
várhatóan kevesebb felismerési hibát okoz.

bigram
szótő hálózat nvelvi ragozási hálózat

Ragozási információ ábrázolása bigram nyelvi modellel (a), 
illetve morfológiai elemzővel (b).

1. A morfé ma bigram modell
A szókészlet ábrázolása morfémák használatával a legkézen
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fekvőbb módon úgy történik, hogy létrehozunk két részlistát. 
Egyikben a felismerési feladathoz kapcsolódó szavak szótári és 
alternatív tövei, a másikban pedig az összes lehetséges toldalék 
szerepel. A ragozott alakokat ezek után a szótő és a toldaléklista 
bigram nyelvi modellel történő összekötése ábrázolja. Egy ilyen 
reprezentációt az l.a  ábrán mutatunk be. Ebben a példában csak 
egyetlen szó, de annak mindhárom lehetséges tőváltozata szerepel a 
szótő listán. A toldalék listát 8 különböző toldalék minden lehetséges 
alakja alkotja. (Természetesen a toldaléklista közel sem kimerítő a 
példában, hiszen legalább 1000 különböző toldalék-kombináció 
kapcsolható ehhez a szóhoz.) Mint ismeretes, a magyar nyelvben a 
régi eredetű toldalékoknak több különböző alakja van, de ezek közül 
általában csak egy kapcsolható egy-egy adott szóhoz. Mivel a tolda
léklista általános, az összes toldalék összes alakjának szerepelnie kell 
rajta. A megengedett kapcsolódásokat az egyes szótövek (tulajdon
képpen tőváltozatok) és a toldalékok között a bigram nyelvi modell 
(sztochasztikus átmenet mátrix) fogja megadni.

Nyilvánvaló, hogy ez az ábrázolási módszer a szótő listán szereplő 
összes szó összes ragozott alakját magában foglalja. A módszer nagy 
előnye, hogy a toldalékok csak egyszer szerepelnek a modellben, míg 
a teljes szavas ábrázolási módszer esetén minden toldalék annyiszor 
szerepelne, ahány szót a tőlista tartalmaz. Ezenfelül a tövek is annyi
szor szerepelnének, ahány lehetséges toldalék-kombináció kapcsolód
hat hozzájuk. A nagymértékű memóriamegtakarítás mellett a módszer 
erőssége, hogy létrehozásához csak a lehetséges szótöveket és a 
toldalékokat kell összegyűjteni, míg a bigram átmenet mátrix becslése 
szabványosnak tekinthető automatikus módszerekkel történhet.

A módszer hátránya is az automatikus becslési eljárásból ered. A 
bigram átmenet mátrix pontos becslése a gyakorlatban ugyanis nehéz 
feladatnak bizonyul. Ennek az az oka, hogy véges méretű szöveg
adatbázis használata esetén mindig lesznek olyan ragozott szóalakok, 
amelyek nem szerepelnek a tanító adatbázisban, de a rendszer 
használata során előfordulhatnak. A hiányzó ragozott alakokhoz a 
becslő eljárás nulla valószínűséget becsülne, és ezért a rendszer nem 
lenne képes az adott szóalak felismerésére. Az ilyen esetek szokásos
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kezelése úgynevezett „simító” eljárások használatával történik. Ezek 
lényege, hogy a tanító adatbázisban nem szereplő kombinációkhoz is 
nullától eltérő (kis) valószínűséget rendelnek.

Az ilyen algoritmusok azonban nem képesek az adathiány, illetve a 
nyelvi szabályok miatt hiányzó ragozott alakok megkülönböztetésére. 
Az eredmény az, hogy a simított nyelvi modell a nyelvileg helytelen 
ragozott alakokhoz is pozitív valószínűséget rendel, azaz például a 
helyes „alkalm-ad" alak mellett a helytelen „alkalm-ed" alakhoz is.

2. A sztochasztikus morfológiai analízis használata
A fentiekben vázolt megoldás alternatívája lehet a helyesírás 

ellenőrzésben már bevált (Prószéky-Kis 1999) morfológiai elemző 
használata.

Mindezidáig azonban a morfológiai elemzők főként írott nyelvi 
rendszerekben -  mint például lemmatizáció, fordítás támogatás, 
helyesírás ellenőrzés -  kerültek hasznosításra. Ennek következtében a 
számítógépes morfológia kialakult módszerei arra a feltevésre épül
nek, hogy az elemzendő szavak szöveges formában vannak ábrázolva.

Pontosabban, a jelenlegi módszerek feltételezik, hogy az egyes 
szimbólumokhoz kapcsolódó megfigyelések determinisztikusak és is
mertek az elemző rendszer fejlesztése során. Például a bot szó mindig 
a b, o és t megfigyelések sorozataként jelenik meg. A beszéd- 
felismerés során azonban az alapmegfigyelések a jelfeldolgozó 
előrendszer által kiszámított lényegvektorok, ezek pedig a gyakorlat
ban minden esetben eltérőek, még akkor is, ha ugyanaz a beszélő ejti 
ki ugyanazt a hangot kétszer egymás után.

Mivel a hagyományos módszerek nem képesek az ilyen sztochasz
tikus megfigyelés sorozatok kezelésére, a morfológiai elemzőket idáig 
főként a felismerés utófeldolgozási lépéseként javasolták alkalmazni 
(Prószéky-Kis 1999), miután egy „előfelismerő” már meghatározott 
egy megközelítőleg pontos fonéma sorozatot.

Ez a paradigma azonban nem teszi lehetővé, hogy az „előfelisme
rő” hozzáférjen a nyelvi információhoz, ezért az első lépésben meg
határozott fonéma sorozat minősége nagyon alacsony lehet, erősen 
lecsökkentve annak az esélyét, hogy a második lépés során a morfoló
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giai elemző elfogadható szóalakokat találjon.
Ebben a részben egy javaslatot mutatunk be a hagyományos -  

egészen pontosan az ún. két szintű (Koskenniemi 1983) -  morfológiai 
elemzők sztochasztikus megfigyeléssorozatok kezelésére történő 
kiterjesztésére. A javasolt módszert sztochasztikus morfológiának, az 
elemzőt pedig sztochasztikus morfológiai elemzőnek fogjuk hívni. A 
következőkben felvázoljuk a sztochasztikus morfológiai elemzés 
alapelveit és megmutatjuk, hogyan használható az elemző a 
beszédfelismerésben.

3. Formalizáció
A morfológiai elemző alapfeladata, hogy a bemeneti szót a felépítő 

morfémák sorozatává konvertálja. Bár számos implementációs alter
natíva kínálkozik, a következőkben a morfológiai elemzőt alapvetően 
egy véges fordítónak fogjuk tekinteni, a „két szintű morfológiában” 
(Koskenniemi 1983) használt modellnek megfelelően.

A véges fordító egyesével olvassa a bemeneti megfigyelés soro
zatot, és minden olvasott megfigyeléshez kiír egy kimeneti szimbó
lumot, miközben az állapotgép következő állapotába lép. Mind a be
meneti, mind a kimeneti szimbólum lehet az üres megfigyelés is. A ki
menetet általában a bemeneti szó morfémáinak kanonikus alakjai ad
ják, esetlegesen az adott morféma nyelvtani szerepére utaló címkékkel 
ellátva. Ha az állapotgép az utolsó bemeneti szimbólum feldolgozása 
után elfogadó állapotban áll meg, akkor a bemenő sorozat elemzése 
sikeres volt, és a kimeneti sorozat tartalmazza az elemzés eredményét. 
Ha a gép nem elfogadó állapotban áll meg, akkor a sorozat elemzése 
sikertelen volt (nem része annak a nyelvnek, amit az automata 
feldolgoz). Ennek a modellnek az az erőssége, hogy hatékony módon 
képes ábrázolni a nyelv szókészletét.

Másrészről viszont a modell egyik korlátja az, hogy egy-egy 
állapot átmenet csak akkor tehető meg, ha pontosan az előírt 
szimbólumot olvassa a gép a bemenetről. Ez a tulajdonság 
megakadályozza a való életben (és a beszédfelismerésben) oly gyakori 
zajos bemeneti sorozatok elemzését.

A fentiekben leírt determinisztikus morfológiai elemzőt a müködé-
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sének alapját adó véges állapotú gép rejtett Markov-modellre történő 
cserélésével alakíthatjuk sztochasztikussá. Az állapot átmenetek a 
Markov modell esetében is függenek a bemenő szimbólumoktól, de ez 
a függőség nem determinisztikus, hanem sztochasztikus. Tetszőleges 
bemenő szimbólum esetén bármely átmenet megtehető bizonyos való
színűséggel, de az átmenet valószínűsége függ a bemenő szimbólum
tól. (A modell paramétereinek speciális megválasztásával az elemző 
működése a determinisztikus elemzőének megfelelővé tehető.) A szto
chasztikus működés következménye, hogy az elemző bármely beme
neti sorozathoz több elemzést is elfogadhat (a választott állapot átme
netek függvényében). A gyakorlati alkalmazások szempontjából a leg
valószínűbb (vagy a legvalószínűbb N) elemzés meghatározása a 
feladat, ami a jól ismert Viterbi algoritmussal végezhető el.

Az ily módon létrehozott elemző a determinisztikus elemzőhöz ha
sonlóan hatékonyan reprezentálja az adott szókészletet. A nyelvtani
lag helytelen szóalakokhoz tartozó állapotsorozatok továbbra is 0 va- 
lószínűségüek, mivel az állapotgép topológiája nem változott meg. A 
sztochasztikus elemző esetében azonban már nem követelmény, hogy 
minden szó egy előre meghatározott sorozattal legyen ábrázolva a be
menetén. Ez a tulajdonság a sztochasztikus morfológiai elemzőt ide
ális eszközzé teszi az agglutináló nyelvek változatos szóalakjainak be
szédfelismerő rendszerekben történő ábrázolására.

Az „alkalom” szó 8 ragozott alakjának sztochasztikus morfológiai 
elemzővel történő ábrázolására az 1 .b ábra mutat egy példát.

Felismerési kísérletek
A mai napig viszonylag kevés kutatás folyt a magyar nyelvű 

beszélőfűggetlen beszédfelismerés területén, és kísérleti eredmények 
csak fonéma, illetve félszótag felismerésről kerültek publikálásra 
(Vicsi-Vig 1995; Kocsor-Kuba-Tóth 1999; Kocsor et al. 2000). A 
gyakorlatiasabb eredményeket megcélzó kísérletek egyik legnagyobb 
akadálya a megfelelő beszédadatbázis hiánya volt. A közelmúltban a- 
zonban két adatbázis is hozzáférhetővé vált. A kisebb méretű izolált 
szavas számjegyeket (Kocsor-Kuba-Tóth 1999), a nagyobb méretű 
pedig kapcsolt szavas számsorozatokat és folyamatosan kiejtett
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olvasott mondatokat (V icsi-V ig 1997) tartalmaz. Bár a fenti adatbázi
sok felhasználásával végzett kutatás még mindig csak kezdeti stádi
umban van, ebben a részben ismertetjük az első kísérleti eredménye
inket, amelyeket majd összehasonlítási alapként lehet használni a 
későbbi eredményekhez.

1. Jelfeldolgozás
Ebben a részben a jelfeldolgozási modul beállításait ismertetjük, 

amelyek az összes kísérlet során azonosak voltak. A jelfeldolgozási 
lépés során a mintavételezett beszédet egy vektor-sorozattá konvertál
tuk, melynek minden eleme a beszéd spektrális jellemzőit írja le egy 
kis ablak -  vagy a szokásos terminológiát használva „keret” -  idejére. 
A beszédfelvétel során a mintavételi frekvencia eredetileg 20 kHz 
volt. Ezután 10 milliszekundumos időközönként egy 13 dimenziós, 
mel-skála szerinti kepsztrum vektort számítottunk ki, 25 millisze- 
kundum hosszúságú Hamming ablakkal ablakozott beszédszegmens 
használatával.

Ezek mellett a statikus együtthatók mellett az úgynevezett „delta,” 
vagy más szóval differenciális együtthatókat is használtuk. A delta 
együtthatókat a regressziós módszerrel számítottuk, ±2 keretnyi adat 
felhasználásával (például Rabiner-Juang 1993).

Bizonyos kísérletekben a kepsztrum-átlag kompenzáció (cepstral 
mean compensation, CMC) nevű módszert is alkalmaztuk a csatorna 
és beszélő különbségek kompenzálására. A CMC-t a bemondás szint
jén alkalmaztuk, azaz először parametrizáltuk a teljes bemondást, 
majd meghatároztuk a vektorok átlagát és kivontuk a sorozat minden 
vektorából. A számítást végző szoftver korlátái miatt mind a „csönd,” 
mind az „aktív” kereteket felhasználtuk a kepsztrum-átlag számítá
sához.

2. Eredmények az OASIS adatbázis használatával
Az OASIS adatbázis (Kocsor-Kuba-Tóth 1999) egy 26 beszélős 

izolált szavas számadatbázis. Minden beszélő kétszer olvassa fel azt a 
26 szót, amelyek kombinálásával 100 millióig előállíthatok a számok.

A tanítás során környezetfüggetlen Markov-modelleket tanítottunk
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be az adatbázisban előforduló összes fonémára a FlexiVoice program- 
csomag (Szarvas-Fegyó-M ihajlik-Tatai 2000) használatával. A mo
dellek balról-jobbra modellek voltak, fonémánként három állapottal. 
Minden állapothoz egy 8 komponensű Gaussi-keverék megfigyelési 
sűrűségfüggvény tartozott. A komponens eloszlások diagonális ko- 
varianciamátrixúak voltak.

2.1 Fonémaosztályozási kísérletek
A fonémaosztályozási feladatban a cél az volt, hogy minden 

fonémát felismerjünk, (a való élethez képest) azzal a könnyítéssel, 
hogy használhattuk a kézzel hozzájuk rendelt fonémahatárokat. A kor
látozott szókészlet miatt csak 28 különböző fonéma szerepelt az adat
bázisban. Monofón fonéma modellek és kepsztrális kompenzáció 
használatával 7,47%-os felismerési hibaarányt értünk el.

2.2 Izolált szavas számjegy felismerés
A számjegy felismerési kísérletek során egyáltalán nem használtuk 

a bemondásokhoz rendelt címkéket. A kezdet-vég detektálást a szó 
modellek elé és után kapcsolt opcionális csönd modell használatával 
végeztük. A szó modelleket az előző részben ismertetett kontextus 
független fonéma modellekből építettük. Az elért felismerési hiba
arány 0,37% volt. A kísérletek részletei a (Szarvas-Fegyó-M ihajlik- 
Tatai 2000) publikációban olvashatóak.

3. Eredmények a BABEL adatbázis használatával
A BABEL adatbázis a mai napig a legnagyobb jó  minőségű, 

magyar nyelvű beszédadatbázis, ami kutatási célokra rendelkezésre 
áll. Az adatbázis három különböző részből áll: izolált és kapcsolt 
szavas számjegy bemondásokból, CVC (mássalhangzó-magánhangzó- 
mássalhangzó) szótagokból, valamint folyamatos olvasott beszédből 
(Vicsi-Vig 1997). A folytonos részben a bemondások némelyike 
suttogó hangú, de ezeket nem használtuk fel a jelenlegi kísérletekben.

Mind az olvasott mondatokat, mind a számjegy sorozatokat oly 
módon tervezték, hogy jól lefedjék a magyar nyelvben előforduló 
hang-kombinációkat. Az adatbázis egy kis része fonémákra van 
szegmentálva és meg van címkézve. A rendelkezésünkre álló mintá-
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ban összesen 5 beszélő hangja tartalmazott fonéma szintű címkéket, 
összesen 400 másodpercnyi beszédben. (A beszédfelismerő fejlesztés 
során legalább több órányi fonéma szinten címkézett beszédet szokás 
használni.)

Az adatbázisban összesen 30 beszélő (15 férfi és 15 nő) hangja és 
körülbelül 2000 mondat és 14 000 kapcsolt szavas számjegysorozat 
szerepel. Azonban az adatbázis fejlesztői csak az adatok felét (15 
beszélő hangját) bocsátották a rendelkezésünkre, ami csökkenti a be
csült fonéma modellek robusztusságát. Az összes kísérletben 13 be
szélő hangját használtuk tanításra, a tesztelő halmazt pedig a fennma
radó felvételek képezték.

3.1 A modellek betanítása
Mivel az adatbázisnak csak egy kis része tartalmaz fonéma szintű 

címkéket, a tanítást két lépésben hajtottuk végre. Az első lépésben 
kezdeti modelleket tanítottunk be a rendelkezésre álló fonéma címkék 
felhasználásával, majd ezeknek a modelleknek és a FlexiScribe 
(Szarvas-Fegyó-M ihajlik-Tatai 2000) program felhasználásával 
automatikusan felcímkéztük a teljes tanító halmazt. A második lépés
ben az ily módon gyártott címkékkel és a teljes tanítóhalmazzal foly
tattuk a modellek tanítását. A modellek balról-j óbbra modellek voltak, 
fonémánként 3 állapottal. A megfigyelési valószínűségeket minden 
állapotban egy 10 komponensü diagonális kovariancia mátrixú 
Gaussi-keverék eloszlással modelleztük. A magyar nyelv 64 fonémája 
közül csak a magánhangzókat és a rövid mássalhangzókat használtuk 
(39 fonémát összesen), mivel a rövid és hosszú mássalhangzók főként 
csak az időtartamban különböznek, a használt Markov-modellek 
viszont nem modellezik az időtartamot.

3.2 Fonémaosztályozási kísérletek
A fonémaosztályozási kísérletek során a tanítás első lépésében 

gyártott automatikus címkéket használtuk. A fonémaosztályozás hiba
aránya 46,93% volt, azaz körülbelül ötszöröse az OASIS adatbázison 
elért hibaaránynak. A nagy eltérés legvalószínűbb magyarázata az, 
hogy a BABEL adatbázis fonetikailag gazdag, míg az OASIS adatbá
zisban csak kevesebb mint 30 szó szerepel, erősen csökkentve az
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előforduló fonetikai kontextusok számát. A kísérletekben használt 
monofón modellek könnyebben tudták modellezni az OASIS adatbá
zisban előforduló néhány allofónt, mint a BABEL adatbázisban elő
forduló nagy számú allofónt. Egy másik ok, hogy a BABEL 
feladatban 39, míg az OASIS feladatban csak 28 fonéma szerepelt.

3.3 Kapcsolt szavas számfelismerés
A BABEL adatbázis kapcsolt szavas számokat tartalmazó részén is 

végeztünk kezdeti felismerési kísérleteket. Az adatbázisnak ez a része 
1 és 10 000 közötti számokat tartalmaz, összesen 8939 bemondást. 
Ezekben a kísérletekben a szám modelleket kontextusfüggő illetve 
kontextus független fonéma modellekből építettük fel. A rendszer
szótár 46 számalakot tartalmazott (például egy, egyes, .... tíz, tizen, 
tizes, ... ezres), és a nyelvtani hálózat képes volt az összes 1 és 10 000 
közötti számalak elfogadására.

S z á m fe lism e ré s  h ib a a rá n y a

Tanítás ált szöveg ált. szöveg ált szöveg
Modell monofón monofón trifón 
Módszer kapcsolt sz kapcsolt sz. kapcsolt sz.
Szótár 46 (7E+5) 46 (7E+4) 46(7E+4)

7 ,35%
5 .20%■■ 3,21%

számok számok ált. szöveg
monofón trifón monofón
kapcsolt sz. kapcsolt sz. izolált sz.
46(7E+4) 46 (7E+4) 140

2. ábra
Kapcsolt szavas számsorozat felismerési hibaaránya különböző 

beállítások mellett

Az első kísérletnél a nyelvtan által elfogadott alakok száma közel 
700 000 volt, amit a többi kísérletnél a nyelvtan javításával 70 000-re 
csökkentettünk, mivel az előzőben szerepeltek nem használt alakok is. 
A kísérleteket elvégeztük általános olvasott szöveggel, és olvasott 
számokkal betanított beszédhang modellekkel is. A különböző 
modelltípus és tanítóadat kombinációk melletti felismerési hibaará
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nyokat a 2. ábra ábrázolja. Összehasonlításul az utolsó kísérletben 
izolált szavas felismerési tesztet is elvégeztünk, ahol a szótárban csak 
a valóban előforduló számok szerepeltek.

Az ábrából kitűnik, hogy nagyon fontos a feladatnak megfelelő 
tanítóadatok, illetve a kontextusfíiggő fonéma modellek használata. 
Az ábrán szereplő számok a számsorozat hibák arányát jelzik, de a 
legtöbb hiba esetében a többjegyű számnak csak egyetlen számjegye 
volt félreismerve.

3.4 Városnév felismerés
Ez a kísérlet egy nagyszótáras felismerési probléma volt általános 

irodai környezetben. A feladat a 2000 legnagyobb magyar város nevé
nek felismerése volt. A felismeréshez a kiejtési szótárat a (M ihajlik- 
Tatai 2000) hivatkozásban ismertetett algoritmussal készítettük auto
matikusan. A szó modelleket ebben az esetben is a BABEL fonéma
osztályozási feladat fonéma modelljeivel építettük. A tanítóhalmaztól 
eltérően a tesztelőhalmazt egy zajos számítógép-laboratóriumban 
vettük fel, miközben a számítógépek működtek, és a bent lévő embe
rek végezték a napi munkájukat. A használt mikrofon is eltérő volt a 
tanító adatbázis felvételéhez használttól. Az akusztikus modellek nem 
lettek az eltérő körülményekhez adaptálva. A tesztelőhalmazban két 
férfi hang volt és összesen 2550 bemondás, szünetekkel az egyes sza
vak között. Az elért hibaarány 14,58% volt. A hibaarány csökkentésé
re irányuló munka jelenleg is folyik az irodai környezetnek megfelelő 
tanító adatbázis és kontextusfuggő fonéma modellek fejlesztésével.

Összefoglalás
A dolgozatban ismertettük a BME TSP laboratóriumában a gépi 

beszédfelismerés területén elért legújabb eredményeket. Két morféma 
alapú szókészlet ábrázolási módszert javasoltunk és bemutattuk 
mindkettő előnyeit és hátrányait. Egy teljesen automatikus kiejtésmo
dellező rendszer egy külön dolgozatban kerül bemutatásra. Ezeket a 
módszereket a Flexi Voice nevű beszédfelismerő programrendszerben 
valósítottuk meg. Végül bemutattuk a progamrendszer különböző 
beszélőfuggetlen felismerési feladatokon végzett kísérleteinek ered
ményeit. Az eredmények jónak tekinthetők az izolált Szavas számjegy -
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felismerési feladaton, de a nagyszótáras felismerés esetében további 
javítás szükséges a gyakorlati alkalmazhatósághoz. A jelenlegi kutatá
saink nagy pontosságú kontextusfüggő fonéma modellek kifej
lesztésére és a magyar morfológia sztochasztikus reprezentációjának 
kialakítására irányulnak.

Köszönetnyilvánítás
A dolgozatban ismertetett kutatások a Magyar Távközlési Vállalat, illetve 

a japán Nippon Telephone and Telegraph Corporation támogatásával folytak. 
A támogatásért köszönetünket fejezzük ki. Köszönjük továbbá, hogy a BME 
Akusztikai Kutatólaboratóriuma rendelkezésünkre bocsátotta a BABEL be
szédadatbázis egy részét, az MTA Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportja 
pedig az OASIS adatbázist.
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