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A MAGYAR ÉS A NEMZETKÖZI 
TUDOMÁNYOS ÉLET ESEMÉNYEI

Nyelv- és beszédtechnológiái platform

2008 nyarán megalakult a Nyelv- és Beszédtechnológiái Platform a Nem
zeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) támogatásával. A Platform 
működési ideje 2 év.

A nyelv- és beszédtechnológia egy feltörekvő, új iparág világszerte. A ter
mészetes nyelvi kommunikációt az ember számára a beszéd, illetve az írott 
szöveg biztosítja. A jövő társadalma igényli, hogy a nyelv- és beszédtechno
lógia egyre természetesebb megoldásokat nyújtson a jövő emberének az in
formáció megszerzésében, kinyerésében, megadásában, a gépi rendszerekkel 
való kommunikációban, akár élőszóval is.

A nyelv- és beszédtechnológia olyan interdiszciplináris terület, amely sta
tisztikai és szabályalapú módszereket felhasználó számítógépes alkalmazá
sokkal modellezi a nyelv írott és elhangzó formáját. Eredetileg a nyelv- és 
beszédtechnológiát informatikai kutatók művelték, akik számítógépes alkal
mazások használatára specializálódtak a természetes nyelv feldolgozása té
makörében. Ajelenlegi kutatások fényében már tudjuk, hogy az emberi nyelv 
sokkal komplexebb, mint azt korábban gondolták, ezért a nyelv- és beszéd
technológusok gyakran interdiszciplináris kutatócsoportok tagjaiként dolgoz
nak, amelyek nyelvészekből (speciális képzettségekkel rendelkező nyelvé
szek) és informatikai szakemberekből állnak. A nyelv- és beszédtechnológiá
ban érintett tudományterületek közül talán a legfontosabbak a következők: 
nyelvészet és fonetika, informatika, akusztika, mesterséges intelligencia, 
kognitív pszichológia, matematika és logika.

A Nyelv- és Beszédtechnológiái Platform célja, hogy felmérje a jelenlegi 
helyzetet, ismertesse azt széles körben a gazdaság és a politika döntéshozói
val, továbbá hogy kidolgozzon egy olyan stratégiai kutatási és megvalósítási 
tervet, egyfajta jövőképet, amelynek köszönhetően egyrészről összehangol
tabb és hatékonyabb lesz a területen működő szervezetek kutatási-fejlesztési 
tevékenysége, másrészről beindulhatnak azok a folyamatok, amelyek ennek 
az új iparágnak további, dinamikus fejlődését biztosítják.

A platform jelenleg nyolc ipari és kutatási partnert tömörítő társulás.
Az MTA Nyelvtudományi Intézete végzi a platform munkájának koordiná

lását. További tagok: AITIA Zrt., Alkalmazott Logikai Laboratórium (ALL), 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiain
formatikai Tanszéke (TMIT), valamint Média Oktatási és Kutatási Központja
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(MOKK), Kilgray Fordítástechnológiai Kft., Morphologic Kft., Szegedi Tu
dományegyetem (SZTE) Informatikai Tanszékcsoport.

A jelenlegi platformtagok régóta együttműködő és dolgozó szakemberek, 
akik egyben várják további partnerek jelentkezését gazdasági, kutatási, fej
lesztési területekről.

A platform programja a következő.
1. Felméri a jelenlegi irányzatokat, és ezek felhasználásával összefoglaló 

tanulmányt készít a jövőkép kialakításáról a nyelv- és beszédtechnológia te
rületére vonatkoztatva. Ezzel segíti a felkészülést a jövő feltörekvő, új ipar
ágának hatékony kiépítésére és működtetésére, valamint feltérképezi az ipar
ág eredményeit felhasználó leendő szereplőket is.

2. A platform össze kívánja fogni a jelenlegi kutatásokat, javaslatot tesz bi
zonyos integrálásra annak érdekében, hogy elősegítse új kutatási és fejlesztési 
eredmények létrehozását, a nyelv- és beszédtechnológia súlyának erősítését a 
hazai szakmai érdekközösségekben.

3. Megfelelő PR munkával bemutatja a nyelv- és beszédtechnológiái kuta
tások, fejlesztések eredményeit, rendszerezett formában közzéteszi a működő 
szolgáltatások palettáját, a jövő lehetőségeit. E tevékenység keretében a kö
vetkezőket végezzük el:

-  Internetes honlap létrehozása és működtetése. A honlap címe: http://hlt- 
platform.hu (Human Language Technology).

-  Konferenciák szervezése a témakör ismertetésére. A cél, hogy aktív és 
interaktív formában ismertessük meg a gazdasági élet vezetőit és a politikai 
döntéshozókat eme új technológia lehetőségeivel, a jövő irányaival, rámutat
va arra, hogy ez a feltörekvő iparág a jövőben döntő szerepet fog játszani az 
elektronikus társadalom működési mechanizmusában, a kommunikáció, a ha
tásos munkavégzés, a gép-ember dilógus kialakításában.

-  Sajtó, médiakommunikáció, riportok, ismeretterjesztő anyagok, műsorok 
létrehozása.

Olaszy Gábor

Koutny Ilona: N atural L anguage Processing fo r  H ungarian  
Speech Syn thesis

(Természetes nyelvi feldolgozás a magyar beszédszintézishez)
Adam Mickiewicz University Press. Séria Jçzykoznawstwo Stosowane 22. 

Poznan, Poland, 198 pp.

Az angol nyelvű könyv a természetes nyelvi feldolgozás hagyományos 
módszereinek összekapcsolását taglalja a gépi beszédfeldolgozás egyik széles 
területével, a szövegek automatikus felolvastatásával (Text-to-Speech, TTS)

http://hlt-platform.hu
http://hlt-platform.hu
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összekapcsolva. Fő célja, hogy összefüggéseket állapítson meg a szintaxis és 
prozódia között, és kidolgozzon egy szintaxis-prozódia interfészt a magyar 
nyelvre, azaz olyan algoritmusokat határozzon meg, melyek majd kialakítják 
a szintetizált beszéd prozódiáját. Ilyen összekapcsolásra eddig szinte nem vé
geztek kutatást. Az elemzés jól formált magyar mondatokon (amilyenek a 
semleges, informatív szövegekben találhatók) és a beszélt köznyelvi magyar 
nyelvi normán (melyet a felolvasott információk és utasítás jellegű közlések 
is követnek) alapul. Az eredmény az a modell, amely lehetővé teszi, hogy 
természetes nyelvi elemzésre támaszkodva meghatározzuk a szintetizálandó 
mondat hangtestét, valamint a hangsúly- és dallamstruktúráját. A kidolgozott 
szabályok képesek szintagmahatárok megállapítására, ahol az intonáció vál
tozhat, és szünet fordulhat elő, továbbá a mondatbeli hangsúlyok elosztására.

Az így előállított prozódia a géppel összeállított beszéd hangzását természe
tesebbé teszi, így megkönnyíti a megértést. A munka beszédtechnológiái 
szempontból tehát hiányt pótló. Abevezető részben a szerző vázolja, hol van a 
nyelvfeldolgozás helye a TTS-tipusú beszédszintézisben, milyen feladatokat 
kell megoldani, és milyen nehézségek fordulnak elő különböző nyelvekben.

Ezt követően röviden bemutatja a magyar nyelvet, majd a függőségi nyelv
tant. A magyar mondatszerkezetek leírása ennek keretében történik, ugyanis a 
szerző meg van győződve arról, hogy ez a viszonylag szabad szórendű ma
gyar nyelv jobb és egyszerűbb leírásához vezet. Mindazonáltal nem hagyta 
figyelmen kívül az uralkodó generatívista-strukturalista megközelítés jelentős 
eredményeit. A topik-fókusz szerkezet meghatározására tett kísérlet a munka 
egyik gyakorlati eredménye.

A magyar prozódia jellemzőinek a tanulmányozása és kategorizálása után 
a szerző szabályokba foglalta a mondatszerkezet és a prozódia között megál
lapított korrelációkat, majd tesztelte azokat oly módon, hogy az elemzés 
eredményeit beszédszintézissel szimulálta a mondatkészletre és további 
tesztmondatokra is, végül pedig meghallgatásos ellenőrzést végzett. Az al
kalmazott módszer lényeges elemei a következők: kísérleti, természetes ejté- 
sű mondattár (magyar férfi bemondóval felvéve), valamint a Profivox magyar 
szövegfelolvasó beszédszintetizátor kutatást is támogató interaktív kísérleti 
szoftverrendszere. A kísérletek eredményei igazolták a mondatszerkezet és a 
prozódia között megállapított kapcsolatokat. A szerző egy háromszintű into
nációs modellt fejlesztett ki a magyar nyelvre: a megnyilatkozás intonációja 
úgy tekinthető és számolható ki, mint 1. a megnyilatkozás alap- vagy globális 
dallamának, 2. a benne található dallamszakaszoknak (tone groups -  melye
ket a mondatszerkezet határoz meg), valamint 3. a szóhangsúlyoknak -  bele
értve a fókuszhangsúlyt is -  az interferenciája.

A könyv különböző mondatfajták prozódiáját írja le a háromszintű modell 
segítségével (a gyakorlatban is megvalósításra került szintetizált példamon
datok meghallgathatók a http://www.hung.amu.edu.pl/indexj3liki/Page845.htm 
lengyel honlapon.

http://www.hung.amu.edu.pl/indexj3liki/Page845.htm
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A megnyilatkozás utolsó dallamszakaszának a szerepe jól ismert, de a bel
ső dallamszerkezet pontosabb leírása csak most történt meg. Vizsgálatra ke
rült a topik kiejtésének a kommenthez történő igazodása is. A szerző összeha
sonlította a természetes és mesterséges ejtéseket is. Ez a szabály alapú modell 
a mondatok nagy részét képes megfelelően leírni prozódiai szempontból.

A szövegelemzés irányában is új eredményeket tartalmaz a munka. Ezek 
kiegészítik a szerző által korábban végzett mondatelemzést, bizonyos helyze
tekben módosítani tudják a mondat szintű prozódiát (a fókusz meghatározá
sához további kapaszkodók kerültek elő), ez is javítja a szövegből generált 
szintetizált mondatok hangzását.

Végül, a könyv a magyar beszédszintézis alkalmazását mutatja be a számí
tógépes nyelvoktatásban és a fogyatékosok kommunikációját segítő Bliss 
rendszerben. A szerző egy korlátozott nyelvi modellt dolgozott ki a Bliss ma
gyarul beszélő változatához, a Blissvox-hoz.

A könyvben foglalt kutatás fő irányvonalára még nem kapunk teljes meg
oldást, a kitűzött cél azonban teljesül. A teljessé tételhez további kutatások 
szükségesek a mondatszerkezet, a szövegszerkezet és diskurzus területén. 
A valenciaszótár bővítésére is szükség van, valamint a szemantikai elemzés 
bevonására.

A könyvet a magyar nyelv szerkezete és a beszédszintézis iránt érdeklődő 
diákok és kutatók figyelmébe ajánljuk.

Olaszy Gábor




