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A beszédkutatással foglalkozó szakemberek egyre népesebb tábora gyűlt 
össze a dániai kisváros egyetemének rendezésében tartott konferencián, hogy 
előadják új eredményeiket, kicseréljék egymással nézeteiket, módszereiket, 
új megoldásaikat, amelyeket a beszédkutatás egyre szélesedő területein értek 
el. A 21. század elejének évtizedei a beszédtechnológiái eredmények tömeges 
alkalmazásainak évtizedei lesznek. Miért? Mert a beszéd az ember 
legtermészetesebb, legtömörebb információközlési eszköze. Ezt az eszközt a 
mai korban a gépek és emberek közötti kommunikációra is egyre szélesebb 
körben kívánják felhasználni. Emellett lényegesek azok a kutatási 
eredmények is, amelyeket az anyanyelvi nevelésben, a gyógyászatban és a 
rehabilitációban is eredményesen alkalmazni tudnak. Az egyes 
részterületeken folyó kutatásokat sok szálon, több tudományág össze
kapcsolásával lehet csak eredményesen végezni. Ezt mutatja a konferencia té
maköreinek sokrétűsége is.
Nyelvi modellezés (számítógépes modellek, modell-minimalizálás, sze
mantika),
Beszédprodukció (artikuláció; hangforrások, prozódia, artikulációs model
lek, elektroartikulográfia),
Beszédpercepció (a nyelvelsajátítás folyamata, szófelismerés, többnyel
vűség, beszédérthetőség, normalizálási stratégiák)
Fonetika és fonológia (szegmentumok és szintézis, kiemelések és időzítés, a 
fonetikai ismeretek integrálása a beszédtechnológiába),
Beszédfelismerés és megértés (kiejtésvizsgálatok, topik-meghatározás, 
információ visszanyerése, akusztikai modellezés, audiovizuális feldolgozá
sok, beszélő adap-tálása, zajra kevésbé érzékeny eljárások, algoritmusok és 
struktúrák, robusztus beszédfelismerés, ritmus, időzítés és dal lám változás a 
beszédfelismerésben, hibakezelési és döntési mechanizmusok, nagy szótáras 
beszédfelismerés, artikulációs és percepciós információ a felismeréshez, 
gyermekbeszéd, emóció)
Beszédszintézis (betű-hang átalakítás, rendszerek és prozódia, hullámforma- 
összefüzési technológiák, prozódia-tervezés és generálás, adat és megértés, 
Beszélőfelismerés (jellemzők és transzformációk),
Jelanalízis (mikrofon karakterisztikák, helymeghatározás, beszédfeldolgozás 
gépkocsiban, beszédtisztítás, zaj elnyomás, F0 meghatározás),
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Beszédkódolás (új eljárások, széles sávú eljárások, átviteli rendszerek), 
Adatbázisok, szabványok (beszédadatbázisok készítése szintézishez és fel
ismeréshez),
Alkalmazások, eszközök, módszerek (multimodalitású rendszerek, oktatási 
szoftverek)
Dialógus rendszerek (audio, video, grafika, szöveg együttes kezelése, dia
lógus-generálás, tervezés, stratégiák,

A konferenciára közel ezer előadás érkezett be, amelyekből a színvonalas 
zsűrizés után 672 munkát fogadott el a tudományos bíráló bizottság. Az 
előadások nagy százalékát a szerzők poszter formájában mutatták be (399). A 
poszter szekciót igen hatásosan, oly módon szervezték meg, hogy az egyes 
poszterek közel 4 órán keresztül voltak láthatók. így a téma iránt érdeklődők 
hosszabb ideig olvashatták a munkák lényegét, és konzultálhattak a 
szerzőkkel. A szóbeli előadások 20 percesek voltak, amibe beletartozott a 
vitaidő is.

A konferencián közel 1100 fő vett részt nemcsak Európából, de főleg a tá
vol-keleti országokból és az Amerikai Egyesült Államokból. Magyarországot 
10 fő képviselte 6 előadással. A magyar résztvevők a BGME Távközlési és 
Telematikai Tanszéke, valamint a Kempelen Farkas Beszédkutató 
Laboratórium kutatói, doktoranduszai voltak. A konferencia előadásait 4 
kötetben 2852 oldalon jelentették meg a szervezők.

A Eurospeech konferenciákat 1989 óta, két évente rendezik meg. A meg
előző konferenciák helyszínei a következők voltak: Párizs, Genova, Berlin, 
Madrid, Rhodosz, Budapest. 1999-ben első alkalommal rendezték volt 
szocialista országban, Budapesten. A megtiszteltetést, hogy a Budapesten 
kerülhetett sor a 20. század utolsó Eurospeech konferenciájára a magyar- 
országi színvonalas beszédkutatás nemzetközi elismerésének is tekinthetjük. 
2003-ban Genf (Svájc) ad otthont a következő Eurospeech konferenciának.
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