
ban bemutatott kutatások, a problémák, megoldási javaslatok, az eredmények 
és az igen termékeny viták a szó szoros értelmében távlatokat nyitottak a 21. 
század beszédkutatásának.

Gósy Mária

8. Beszédkommunikációs és Beszédtechnológiái Konferencia 
(Eurospecch ’03), Genf, 2003. szeptember 1-4.

Rendező: International Speech Communication Association (ISCA)

Ezt a konferenciát immáron több mint egy évtizede, kétévenként rendezik 
meg. A kétéves ciklus elég idő ahhoz, hogy új eredmények szülessenek ebben 
a speciális tudományágban, ugyanakkor elég sűrű is ahhoz, hogy az egyre 
gyorsuló technikai, technológiai fejlődéssel lépést tartson. Ez a világ legjelen
tősebb beszédtechnológiával foglalkozó konferenciája, amit a beküldött előa
dások nagy száma is mutat. A nemzetközi programbizottság a beérkezett 
1081 előadásból 748-at fogadott el, a szűrés tehát igen szigorú volt. Az elfo
gadott előadásokat 27 szekcióban szóbeli előadásként, illetve 33 poszterként 
mutatták be a szerzők.

A konferencia témaköreinek száma jelentős. Ezekből próbálunk meg íze
lítőt adni a következő felsorolással:

•  automatikus beszédfelismerés, beszélőfelismerés, beszélőazonosítás;
•  a beszédjel digitális feldolgozása;
•  akusztikai modellezés, nyelvi modellezés;
•  gépi beszédelőállítás,
•  beszéd-szöveg-fordítás-beszéd rendszerek, érzelemszintézis;
•  a beszéd modellezése, szegmentálás, nyelvdetekció;
•  fonológia, fonetika, prozódia, érzelmek a beszédben;
•  dialógusok, beszélt nyelvi dialógusrendszerek, természetes nyelvi dia
lógusok feldolgozása;
•  beszédprodukció és fiziológia, beszédmegértés;
•  beszédinterfészek tervezése, a beszédtechnológia gyakorlati felhaszná
lásai, multimodális rendszerek;
•  beszédkódolás, beszédtisztítás; bűnügyi fonetika;
•  gépi tanulás a beszéd és a nyelv modellezéséhez; beszédszabványok.
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A konferencián több, mint ezer fő vett részt, nemcsak Európából, de főleg 
a távol-keleti országokból. Magyarországról három előadás hangzott el, egy 
az MTA Nyelvtudományi Intézetéből, kettő pedig a BME Távközlési és Mé
diainformatikai Tanszékéről. A konferencián nagy elismerést kapott Kempe- 
len Farkas beszélőgépének működő másolata, amelyet az MTA Nyelvtudo
mányi Intézetének munkatársai rekonstruáltak, és amelyen 1791-es manipulá
ciós technikával lehetett beszédhangokat, szavakat megszólaltatni.

A következő Eurospeech konferenciának Lisszabon ad otthont 2005-ben.

Olaszy Gábor

Megakadások a spontán beszédben (Diss ’03) konferencia 
2003. szeptember 5-8., Göteborg (Svédország)

2003. szeptember 5-8. között került megrendezésre a Megakadások a 
spontán beszédben  (Disfluency of Spontaneus Speech) című nemzetközi 
ISCA-workshop, mint a Eurospeech konferencia társult rendezvénye. A kon
ferenciának ebben az évben a Göteborgi Egyetem adott otthont. Sorban ez 
már a harmadik összejövetel ebben a témában, a legelsőt 1999-ben, Berkley- 
ben (USA) szervezték, míg a másodikra az Edinburgh-i Egyetem szervezésé
ben került sor 2001-ben.

A spontán beszéd megakadásainak (vagyis a szünetek, hezitálások, gram
matikai tévesztések, újraindítások, ismétlések stb. vizsgálata) témakörében 
elhangzott előadások több tudomány határterületére esnek, mint például az 
általános nyelvészet, fonetika, pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, 
kognitív pszichológia vagy a beszédtechnológia.

A jelen ülésszakon 19 előadás hangzott el összesen hét témakörben:

•  általános vonatkozások (a megakadások kutatásának elméleti háttere és 
megjelenésük lehetséges okai);
•  produkció és percepció (a megakadások a beszélő/hallgató szemszögé

ből);
•  megakadásjelenségek az anyanyelvi beszédben és az idegen nyelv el
sajátításában;
•  számítógépes nyelvészet (a spontán beszéd gépi feldolgozásának prob
lémái);
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