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Bevezetés
A „Magyar nyelvi beszédtechnológiái alapismeretek” interdiszcip

lináris, multimédiás szoftver hidat képez a nyelvészeti-fonetikai hu
mán- és a beszédtechnológiát fejlesztő reáltudományok között. A 
könyv számítógépen „olvasható”. Megismerteti a mai kor emberét a 
magyar beszéd szerkezetével és a beszédtechnológiái rendszerek mű
ködési, tervezési, felhasználási részleteivel. A CD anyaga (550 Mbyte) 
szabadon terjeszthető.

Mi a beszédtechnológia?
A beszédtechnológia a beszédkutatás új irányzata, amely a 20. szá

zad utolsó harmadában indult nagymértékű fejlődésnek. A beszéd
kutatás korábbi elméleti és kísérleti eredményeit felhasználva, a be
szédtechnológia a mesterséges intelligencián belül a beszéd alapú 
(verbális) gyakorlati alkalmazások kifejlesztésével és létrehozásával 
foglalkozik. A beszédtechnológián belül e témakörbe tartozóan elmé
leti és kísérleti kutatásokat végeznek. Az elméleti és alkalmazott kuta
tási eredmények pedig a beszéd különféle technológiai alkalmazását 
teszik lehetővé. Ilyenek például a gépi beszédelőállítás, az automati
kus szövegfelolvasás, a személyfüggő és személyfüggetlen gépi be
szédfelismerés, a beszédtisztítás, a beszélő személy felismerése, illetve 
azonosítása, vagy a digitális beszédfeldolgozás. Ide tartozik továbbá a 
beszéd számítógépes feldolgozásával előállított speciális beszédanya
gok elkészítése oktatási, rehabilitációs, orvosi-diagnosztikai és bármi
lyen más információs célokra.
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A hangzó beszéd az információcserének az ember számára legter
mészetesebb, legmegszokottabb, leggyorsabb és legegyszerűbb módja. 
Ez magától értetődően vetette fel az ember és gép közötti, beszéd ala
pú kommunikáció megvalósításának a célkitűzését, és ösztönzi a fej
lesztőket napjainkban arra, hogy minél szélesebb körben alkalmazzák 
a hangos közléseket a legkülönbözőbb technikai újításokban.

Ha a beszéd természetes (ember -  ember) közötti körfolyamatában 
az egyik szereplőt a számítógéppel akarjuk helyettesíteni, akkor annak 
megvalósításához sokrétű tudásra van szükség a fonetika, a nyelvé
szet, az informatika, a matematika, a fizikai akusztika és a villamos- 
mérnöki tudományok területéről. Jól ismertek a nézetkülönbségek ar
ról, hogy vajon mi fogja meghozni a beszédtechnológiában a „végső, 
nagy áttörést”, az emberi beszédképzés és beszédfeldolgozás nyelvé
szeti-fonetikai modellezésén alapuló szabályrendszerek vagy a mate
matikai, statisztikai eljárásokon, nagy adatbázisok feldolgozásán ala
puló informatikai megközelítések, illetőleg a digitális beszédfeldolgo
zás további tökéletesítése. A megoldást nagy valószínűséggel az eddi
gi megközelítések sajátos összekapcsolása kell, hogy jelentse. Az elő
relépéshez mindenképpen szükség van arra, hogy a beszéd különböző 
tulajdonságait, a beszédfolyamat részelemeit vizsgáló bölcsészeti és 
természettudományos diszciplínák között szorosabb kapcsolat alakul
jon ki, és ez megfelelően tükröződjék az oktatásban is. Az interdisz
ciplináris hidak megteremtése azonban a diákok (és a tanárok) háttér- 
ismeretének különbözőségéből fakadóan igen nehéz feladat. A „Ma
gyar nyelvi beszédtechnológiái alapismeretek” c. multimédiás oktató- 
program ennek a problémának a megoldásához kíván segítséget nyúj
tani az által, hogy összefoglalja a gépi beszédfeldolgozáshoz szüksé
ges alapvető általános és nyelvspecifikus ismereteket, előképzettségtől 
független kiinduló pontot kínál a területek megismeréséhez.

Tartalom
A CD részletes tartalmi hierarchiája három lépcsős. Az 1. ábrán két 

lépcsőfokot láthatunk, a 9 fő fejezetet és alfejezeteiket. A harmadik 
lépcsőben az alfejezeteket bontottuk résztémákra (ezeknek a részletes 
megadása meghaladja ezen ismertetés terjedelmét).
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1. ábra
A CD fejezetei és alfejezetei 

Szemléltetési formák
Az oktatóprogram internetalapú standard hipermédia eszközök fel- 

használásával készült. A multimédia megfelelő eszköztárat kínál a 
hangzó és a különböző eljárásokkal láthatóvá tehető beszéd bemuta
tására, az elméleti ismeretek mellett rendkívül lényeges szerepet játszó 
készségek megalapozásához („fültréning”, a hangfolyam megfelelő 
szegmentálása, címkézése stb.) A felhasználó egyéni tanulási stra
tégiájának megfelelően választhat az adott ismeretanyagban felkínált 
bemutatási formák között.

A szakanyag az egyes témakörök ismertetéséhez szöveges leírást, 
álló- és mozgó képeket (600 képernyőoldalt), valamint élőbeszédes 
magyarázatokat tartalmaz. Ezek szorosan összefüggnek egymással (a- 
dott képhez adott szöveg és hang tartozhat).

Minden tárgyalt témához alapvetően egy képi bemutatás és egy 
szöveges anyag tartozik. Az összefüggések megértését, a folyamatok 
nyomon követését narrátor hangjával kísért animáció is segíti. A 
szemléltetési eszköztár videó-anyaggal és beépített hangszerkesztő 
eszközzel egészül ki. Ennek szolgáltatásai a következők:
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A beszéd hullám képi megjelenítése és lejátszása, megállítása, 
pillanat állj, tovább indítása

Lassítás-gyorsítás -  a lejátszott beszéd sebességét a felhasználó 
megváltoztathatja, így az adott beszédminta más tempóban újra
hallgatható.

Huroklejátszás -  a hangmintát (annak kijelölt észét) folyamatosan 
ismétlő formában játssza le a program, amíg az állj gombra nem kat
tintunk. Kijelölhetünk a beszédben akár egy periódusnyi jelrészletet is, 
és azt hurokban lejátszva meghallgathatjuk azt a hangot, amit egyéb
ként rövidsége miatt alig lehet érzékelni.

Fokozatos hang tágítás-zsugorítás -  a hanglejátszás speciális 
szolgáltatása, a kijelöléssel egybekötött úgynevezett hangtágítás. En
nek lényege, hogy a beszédhang változását akár periódusonkénti tágí
tással, zsugorítással folyamatosan hallhatóvá lehet tenni.

A beszéd képi megjelenítése - a lejátszott hang időfüggvényét a 
képernyőn láthatjuk, kijelölhető bármely szakasz és lejátszható. Az 
időfüggvény részletes tanulmányozása (nyújtása, zsugorítása) is
megvalósítható.

- Hanghatárok — a beszédjelen megjeleníthetők hangok határai.
- Időmérés -  az időfüggvényen kijelölt rész időtartama ms-ban meg

jeleníthető.
- Dallamgörbe -  a beszéd időfüggvényével párhuzamosan a dallam

formája is megjeleníthető az időfüggvény alatti ablakban.

Felhasználás
A CD anyaga értékes információkat ad bármely szakembernek, di

áknak, tanárnak a beszéd mibenlétéről, és az ehhez kapcsolható be
szédtechnológiái alapismeretekről. Általános információanyagot tar
talmaz a beszédoktatáshoz (fonetika, foniátria, akusztika, beszédin
formációs rendszerek stb.). Érdekes, magáért „beszélő” ismeretanyag, 
amely mindenkinek tud újat nyújtani.

A CD anyagának elkészítését a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kor
mánybiztossága támogatta 2001-ben.
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