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A résztvevő kutatók közös beszámolót  adnak be,  mivel  munkájukat  szervesen
összehangolták,  hiszen már a pályázatokban egymással  komplementer módon
határozták meg a feladatokat.

I. Kutatómunka leírása (pályázati lapról)

Bartalis Mátyás:

A  kutatás  során  a  Profivox  szövegfelolvasó  prozódiai  moduljának  segítségével
fogok 2000 magyar  mondatot  hangsúlycímkével  ellátni.  Ezt  utána manuálisan
ellenőrizni  és  javítani  fogom.  Kétféle  hangsúlyt  fogok  használni  a  szavak
jelölésére: hangsúlyos és hangsúlytalan. Majd ezen eredményeket felhasználva
megkísérlem  az  IDIAP-tól  kapott  francia  hangadatbázis  egy  részét  hasonlóan
felcímkézni.

Csapó Tamás Gábor:

A  kutatás  során  a  korábban  statisztikai  parametrikus  beszédszintézishez
kidolgozott vokóder eljárást tervezem prozódia módosításra felhasználni. Ehhez
először az IDIAP-tól származó F0 mérő algoritmus pontosságát fogom vizsgálni
magyar beszéden, különös tekintettel az irreguláris zöngéjű szakaszokra.

Nagy Péter:

A  kutatás  során  szabály  alapú  és  adatvezérelt  hangsúly  predikciós  eljárások
összehasonlítását  végzem  el.  Az  adatvezérelt  eljáráshoz  szükséges  modellek
tanítását a korábban hangsúly jelölésekkel ellátott adatbázist használom fel. Az
adatvezérelt eljárás értékeléséhez elvégzem annak összehasonlító elemzését a
korábbi szabály alapú predikciós eljárásokkal.

Szaszák György:

A  kutatás  célkitűzése,  hogy  a  prozódiát  az  emberi  beszéd  komplex
körfolyamatában,  gépi  rendszerek  tekintetében  vizsgálja:  a  kutatásban
partnerként  közreműködő  Idiap  Research  Institute  például  olyan
mintaalkalmazást  fejleszt,  amely  az  emberi  beszéd  gépi  fordítását,  azaz
lényegében  gépi  tolmácsolást  valósít  meg.  Ebben  a  folyamatban  a  prozódia
integrálása kitüntetett  szerepet kap,  ugyanis  a tolmácsolt  szöveg természetes
hangzását a megfelelő prozódia biztosíthatja. Ahhoz, hogy a megfelelő prozódia a
célnyelvre  eljusson,  a  forrásnyelvi  prozódiát  analizálni,  jellemezni  szükséges,
illetve automatikusan fel kell  ismerni és meg kell  jelölni, hogy a forrásnyelven



milyen  prozódiai  elemek,  események  realizálódnak  az  adott  közlésben.  Jelen
kutatás a forrásnyelvi  prozódia jellemzésének lehetőségeit  vizsgálja,  az  alábbi
lépésekben: (i) a már rendelkezésre álló prozódiai elemzők és eseménydetektálók
értékelése és analízise a feladat szempontjából, az egyes elemzők algoritmikus
összehasonlítását  és  kiértékelését  is  beleértve;  (ii)  a  forrásnyelvi  beszédben,
illetve először elsődlegesen magyar nyelven a beszéd alapú prozódiai elemzés és
modellezés  vizsgálata,  (iii)  a  prozódiai  elemzés  kombinálása  más,  szöveges
elemzésekkel  –  erre  a  fordítási  lépésben a  prozódia  mondatalkotó  elemekhez
köthetőségének  biztosítása  végett  van  szükség,  (iv)  tartalom  szempontjából
kulcsfontosságú (hívószó) mondatalkotó prozódia és/vagy szövegelemzés alapú
detektálhatóságának feltérképezése.

Sztahó Dávid:

A  kutatás  célja,  hogy  a  prozódia  alapvető  kinyerésében,  elemzésében
megteremtse  az  alapokat  magasabb szintű  feldolgozás  (pl.  prozódia  átültetés
gépi fordításban, prozódiával támogatott tartalomkinyerés, stb.) előtt. A tervezett
kutatási feladatok vázlatosan: (i) a prozódiai jellemzőkinyerés vizsgálata, különös
tekintettel a folyamatos F0-kontúrt adó alapfrekvencia-követők tekintetében; (ii)
a  prozódiai  elemzés  és  modellezés  általános  vizsgálata  (együttműködésben  a
többi  pályázóval),  (iii)  prozódia  és  szintaktikai  szerkezet  összefüggéseinek
analízise, prozódia alapú szintaxiskövetés megvalósíthatóságának vizsgálata.

Tóth Bálint Pál:

Megvizsgálom  az  IDIAP-tól  származó  alapfrekvencia  mérő  algoritmus
pontosságát.  Az IDIAP algoritmusát összehasonlítom egyéb, a szakirodalomban
előnyösnek ítélt eljárásokkal. Kísérleteket végzek a hangsúly statisztikai úton való
modellezésére.  A  modelleket  az  f0  menetek  figyelembevételével  automatikus
módszerekkel minősítem.

Zainkó Csaba:

A kutatás során az hangadatbázisok hangsúlycímkével való ellátása a célom és
ezen  címkék  ellenőrzése.  Az  alapot  a  Profivox  szövegfelolvasó  szabály  alapú
megoldása adja. A kutatási cél ezen címkék pontosságának növelése.

II. Beszámolók

1.  Hangsúlyozás  és  hangsúlyadatbázisok  (Bartalis  Mátyás,  Zainkó
Csaba)

A  kutatás  első  szakaszának  célja  az  volt,  hogy  magyar  mondatok  helyes
hangsúlyozási  mintázatait  bemutassuk  írott  és  hangzó  formában.  A
hangsúlyozásmintázat jelentése: az írott mondat szavai elé tett hangsúly jelek
sorozata  egy  mondatra  vonatkoztatva  az  írott  formába  beágyazva.  A
hangsúlymintázat  tehát  annyi  jelet  tartalmaz,  ahány  szó  van  a  mondatban.
Bináris  hangsúly  jelölést  alkalmaztunk:  minden  szó  lehet  hangsúlyos  vagy
hangsúlytalan.  2000 mondatnak 3-3 változatát szintetizáltuk a Profivox diádos
szövegfelolvasóval (Olaszy et al. 2000) : a) korrekt hangsúlyozás az adatbázisban



jelölt  módon,  b)  neutrális  forma:  a  hangsúly(oka)t  levettük,  az  alapvető
dallamgörbe maradt, c) rossz hangsúlyozás: a hangsúlyt például a korábban nem
hangsúlyozott  szóra  tettük  át,  a  dallam maradt.  Ezzel  a  formával  hallhatóvá
tesszük  a  helytelen  hangsúlyozás  akusztikai  megvalósulását,  amit  akár
oktatásban is lehet használni. Ezután egy meghallgatásos tesztben értékeltük a
különböző hangsúlyozású mondatokat. Összesen 351 kísérleti alany vett részt a
tesztben, és legtöbbször az a) mintát preferálták.

A  kutatás  eredménye  egy  kereshető  adatbázis  a
http://magyarbeszed.tmit.bme.hu/hangsuly/index.php  honlapon.  Az  adatbázis
hangsúly  jelöléseit  referenciaként  is  lehet  használni.  Ezt  úgy  kell  érteni,  hogy
nincs benne címkézési hiba, vagyis ahol hangsúlyt jelöltünk az adott szóra, ott a
hangsúlyos  ejtés  nem  okoz  megértési  zavart,  furcsa  ejtést.  Vannak  olyan
mondatok,  amelyek  több  féle  hangsúly  kiosztással  is  ejthetők  az  értelmezés,
illetve a közlési szándék szerint. Ezeknél a mondatoknál az egyik helyes formát
adják a jelölések. Az adatbázis egyik potenciális  alkalmazási  lehetősége, hogy
magyar nyelvű beszédszintézis során hangsúly előrejelzéshez használjuk.

2. Prozódia HMM alapú gépi szövegfelolvasásban (Csapó Tamás Gábor,
Nagy Péter, Tóth Bálint)

A HMM alapú gépi szövegfelolvasás során a rövid és kérdő mondatok szintézise
gyenge  minőségű.  Ennek  oka,  hogy  a  tanítóadatbázis  tipikusan  kijelentő
mondatokat tartalmaz. A kutatás során a szintetizált rövid és kérdő mondatok
prozódiáját  fogjuk  javítani  szabály  alapú  prozódia  előrejelzéssel.  Ehhez
áttekintettük a kapcsolódó szakirodalmat, és előzetes kísérleteket végeztünk. A
kísérletekben  az  eredeti  beszédadatbázist  kiegészítettük  rövid  és  kérdő
mondatokkal, majd ezeken végeztük a HMM-ek tanítását. Az eredmények szerint
a szintetizált rövid és kérdő mondatok jobb minőségűek lettek. Az eredményeket
a szabály alapú kiegészítéssel fogjuk tovább javítani.

Az  Idiap  kutatóintézetben  a  közelmúltban  bemutattak  egy  folytonos
alapfrekvencia mérő algoritmust (Garner et al. 2013). A kutatás során a célunk a
következő  volt:  a)  az  F0  mérő  algoritmus  pontosságának  vizsgálata  magyar
beszéden, különös tekintettel az irreguláris zöngéjű szakaszokra, b) a korábban
statisztikai parametrikus beszédszintézishez kidolgozott vokóder eljárás (Csapó &
Németh  2012)  felhasználása  prozódia  módosításra.  Először  az  alapfrekvencia
detektort gyakori irreguláris zöngét tartalmazó magyar beszéden lefuttattuk. Az
eredmények  szerint  pontosabb  F0  mérésre  alkalmas,  mint  a  hagyományos
eljárások (pl. Snack RAPT, (Talkin 1995)). Ezt HMM-TTS-ben lehet kihasználni, ahol
a hibás zöngés/zöngétlen címkék jól hallható hibákat eredményeznek. Ezután a
vokóderrel beszédmintákon F0 módosítást végeztünk (10%-kal növeltük, illetve
10%-kal csökkentettük az alapfrekvenciát) magyar és angol nyelvű mintákon. Az
F0 módosítás elfogadható eredményű férfi beszéden,  de női  beszéden zavaró
torzításokat eredményezett.

A HTS-CDBK vokódert ezután kiegészítettük a  (Garner et al. 2013) F0 detektor
felhasználásával.  A  folytonos  F0  követő  előnye,  hogy  nem  alkalmaz



zöngés/zöngétlen  döntést,  így  a  HMM-ek  tanítása  során  nincs  szükség  MSD
modellezésre.

3.  Prozódiai  eseménydetektálás,  -modellezés  és  a  prozódia/szintaxis
nyelvi interfész (Szaszák György, Sztahó Dávid)

Napjaink  beszédtechnológiai  alkalmazásai  egyre  inkább  konvergálnak,
integrálódnak.  A  puszta  szöveg-beszéd,  illetve  beszéd-szöveg  átalakításán  túl
egyre  több  járulékos  információhordozó  elem  kezelése  –  modellezése,
felismerése,  illetve  generálása  –  válik  szükségessé,  amelyek  a  beszédből
kinyerhető,  illetve  abban  feldolgozható  információk  palettáját  nagymértékben
kiszélesítik.  A prozódia szerepe a beszédfeldolgozás folyamatában vitán felüli,
napjaink  technológiai  igényeit  tekintve  pedig  mind  a  beszéd-szöveg,  mind  a
szöveg-beszéd  átalakításban  sokat  adhat  a  prozódia  a  meglévő  rendszerek
képességeihez.

A  kutatás  egyik  alapvető  célja,  hogy  a  prozódia  alapvető  kinyerésében,
elemzésében megteremtse az alapokat magasabb szintű feldolgozás (pl prozódia
átültetés gépi fordításban, prozódiával támogatott tartalomkinyerés, stb) előtt. A
prozódiát  az  emberi  beszéd  komplex  körfolyamatában,  gépi  rendszerek
tekintetében vizsgáltuk. A kutatásban partnerként közreműködő Idiap Research
Institute például olyan mintaalkalmazást fejleszt, amely az emberi beszéd gépi
fordítását, azaz lényegében gépi tolmácsolást valósít meg. Ebben a folyamatban
a  prozódia  integrálása  kitüntetett  szerepet  kap,  ugyanis  a  tolmácsolt  szöveg
természetes  hangzását  a  megfelelő  prozódia  biztosíthatja.  Ahhoz,  hogy  a
megfelelő  prozódia  a  célnyelvre  eljusson,  a  forrásnyelvi  prozódiát  analizálni,
jellemezni volt szükséges, illetve automatikusan fel kellet ismerni és meg kellett
jelölni, hogy a forrásnyelven milyen prozódiai elemek, események realizálódnak
az egyes adott közlésekben.

3.1.  Prozódiai  elemzők és eseménydetektálók értékelése és analízise,
valamint  a prozódiai jellemzőkinyerés vizsgálata, különös tekintettel a
folyamatos F0-kontúrt adó alapfrekvencia-követők tekintetében

A  kutatást  magyar  nyelven  végeztük.  Az  alábbi  prozódiai  elemzők  és
eseménydetektálókat vizsgáltuk, számos releváns beállítás mellett:

(a)  HMM/GMM  alapú  frázisszegmentáló  alapú  frázishatár-detektálás  (Szaszák-
Beke, 2012), Snack V2.2.10 verziójú jellemzőkinyeréssel, az alapfrekvencia (F0)
interpolálásának változatos beállításával;

(b)  szabályalapú,  Kullback–Leibler-távolságmetrika  alapú,  kétszintű  frázishatár-
detektáló (Beke-Szaszák, 2014).

A  kiértékelést  a  frázishatár-detektáló  pontosságának  (precision)  és
hatékonyságának  (recall)  mérésével  végeztük,  a  két  érték  egyezőségével
definiált munkapontokra (Equal Error Rate, EER).

A kutatás eredményei:  olvasott beszédben az (a) jelű rendszer adta a legjobb
eredményt az F0 teljes interpolálása mellett (zöngétlen helyeken is értelmezett,



folytonosított alapfrekvencia-görbe). A szabályalapú (b) megközelítés eredménye
ettől  elmaradt.  Spontán  beszédben  is  az  (a)  jelű  rendszerrel  értünk  el  jobb
eredményeket,  de  az  alapfrekvencia  interpolálását  feltételekhez  kötő
algoritmussal: nem történt interpoláció 250 ms hosszat elérő zöngétlen helyeken,
és akkor sem, ha a zöngétlen beszédszakasz után az alapfrekvencia az előző
érték 1,1-szeresénél magasabb értékről indult.

1. Táblázat: Automatikus frázishatár-detektálás pontossága  és hatékonysága az egyenlő
értéket mutató munkapontban, 200 ms toleranciatartomány mellett.

Beszédmód F0 interpoláció Pontosság és hatékonyság [%] 

Olvasott

nincs 62,9

részleges 68,2

teljes 81,2

Spontán

nincs 52,7

részleges 69,7

teljes 66,3

1. ábra: Az egyenlő pontosság (PRC) és hatékonyság (RCL) által definiált munkapont
függése a toleranciaintervallum hosszától (TOL, 10..250ms változtatva), teljes F0

interpolálással, olvasott beszéden.

Az  F0  kinyerésnek  és  interpolálásának  alternatívája  ún.  valószínűségi  pitch
extractor  használata.  Az  ilyen  F0  kinyerő  algoritmusok  zöngétlen
beszédszakaszokra is F0 értéket szolgáltatnak, emellett egy külön jellemzővel a
zöngés/zöngétlen döntés konfidenciáját (NCCF) is visszaadják. Ilyen F0 kinyerőt
tartalmaz  a  Kaldi  toolkit  is  (Ghahremani  et  al.,  2014),  amelyet  felhasználva
eredményeink  olvasott  beszédre  tovább  javultak  (82,7%)  spontán  beszédre
viszont  a  folytonos  F0  kontúr  miatt  nem  voltak  jobbak  a  részleges  F0
interpolációnál látottaknál.



3.2   A  beszéd  alapú  prozódiai  elemzésének  és  modellezésének
vizsgálata

Ez a kutatási fázis szervesen kapcsolódik az előző pontban bemutatott prozódiai
elemzéshez,  hiszen  a  prozódiai  eseménydetektálást  is  modellezés  előzi  meg.
Magyar  nyelvre  az  intonációs  és/vagy  fonológiai  frázisok  alapfrekvencia  és
összenergia  jellemzőkre  visszavezetett  modellezése  eredményes  volt,  a
modellezést magát rejtett Markov-modell (HMM) és Gauss-keverékmodell (GMM)
kombinációjával találtuk a leghatékonyabbnak. A frázisdetektálás eredményét a
magyar  nyelv  adottságait  kihasználva  (kötött  hangsúly  az  első  szótagon)
közvetetten  hangsúlydetektálásra  is  fel  lehet  használni.  A  többi  ösztöndíjas
kutatóval szerves együttműködésben a hangsúlydetektálót hangsúlycímkézésre
is felhasználtuk egy adatbázisban, amelyet aztán beszédszintetizátor tanítására
használtunk fel.  Szubjektív  lehallgatási  tesztek eredményei  igazolták,  hogy az
előállított beszéd minősége természetesebb lett.

3.3 A prozódia és szintaktikai szerkezet összefüggéseinek analízise, a
prozódiai elemzés kombinálása más, szöveges elemzésekkel

Számos  nemzetközi  kutatás  irányult  a  prozódia  és  a  szintaxis  kapcsolatának
feltárására.  Az  általános  konszenzus,  hogy  a  prozódia  utal  a  szintaxisra,  azt
tükrözi,  de  a  prozódia  szintaxisra  való  leképezése  mégsem  tekinthető  egy-
egyértelmű  megfeleltetésnek.  Magyar  nyelvre  végzett  korábbi  kutatások
(Szaszák-Beke,  2012)  is  azt  mutatták,  hogy  pl.  fonológiai  frázisdetektálásra
visszavezetett  szóhatár-detektálással  részlegesen  lehetett  következtetni  a
szintaktikai szerkezetre olvasott beszédben, a komplett szintaktikai rekonstrukció
azonban csak a prozódiai hierarchia felsőbb rétegeiben működött hatékonyan.

A  kutatásban  prozódiai  és  szintaktikai  elemzőket  kombináltunk,  a  szintaktikai
szöveges elemzés használatában külön köszönetünket fejezzük ki  Beke András
(MTA, Nyelvtudományi Intézet) kutatókollégánk áldozatos segítségéért.

A prozódia és szintaxis lehetséges összejátszását kihasználva a fókuszdetektálást
választottuk kísérleti  feladatként. A fókusz detektálását mind puszta szöveges,
mint  prozódiai  elemzéssel  (frázisdetektálásra  visszavezetett  hangsúlydetekció)
vizsgáltuk.  Az  osztályozók  fúzióját  CRF  algoritmussal  valósítottuk  meg.  Az
elméleti háttér értelmében a magyarban a fókuszt erős szintaktikai kiemelés jelzi,
amelyet  azonban  az  automatikus  detektálásra  épített  kísérleteinkben  csak
részlegesen tapasztaltunk (F-measure 62,8%). Prozódiai jellemzők használatával
a  fókuszdetektálás  pontossága  javult  (F-measure  64,0%),  de  a  prozódia  és
szintaxis figyelembe vételével a konzekvens fókuszjelölést továbbra sem találtuk
megalapozottnak  –  más  rendelkezésre  álló  újabb  szakirodalmi  adatok  is  ezt
támasztják alá (Mády, 2013).

A  kutatási  eredmények  felvetik,  hogy  a  fókusz  megjelölését  sokkal  inkább  a
szemantikai  és  pragmatikai  szinteken  lehet  érdemes  keresnünk,  illetve
rávilágítanak  a  topik-komment  elméleti  megközelítés  gyakorlati  korlátaira  az
automatikus beszéd- és nyelvfeldolgozásban.
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