
A számítógépes nyelvészet 
elmélete és gyakorlata 

Történeti betekintés 



Megoldandó problémák 

1. Dialógus rendszerek (konverzációs ágensek) 

A. C. Clarke: 2001. Űrodüsszeia. 

A hármas gyártási számú 9000-es számítógép vagyok. 1997. január 12-én 
kezdtem működni Illinois állam Urbana városában, a HAL gyárban. Róka 
koma gyorsabb, mint a rest eb. Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán 
rikkant a rigó. Dave, itt vagy még? 

HAL 9000 számítógép: beszédfelismerés és megértés; nyelvgenerálás és 
beszéd-előállítás/szintézis 

 

Miért nem tud a gép emberi nyelven kommunikálni? 

Lehetséges-e olyan gépet építeni, amely beszél és 

megérti a beszédet? 



Beszéd-előállítás 

1791. Kempelen Farkas 

emberi hangot mechanikusan előállító gépet 
szerkeszt (fújtató és egyéb mechanizmusok) 

22 évig dolgozott rajta  

http://fonetika.nytud.hu/menu_hu.htm 

http://fonetika.nytud.hu/menu_hu.htm


Beszéd-előállítás 

19. sz. Alexander Graham Bell és Melville 

beszélő fej (szintetikus anyagokból) 

„mama” 

 

 

 

a hangképző szervek fizikai modellje 



Beszéd-előállítás 

1939. Bell Laboratories: vocoder (Talking 
Machine) 

hanghullámok előállítása, szűrők segítségével 

http://reaktorplayer.wordpress.com/2009
/11/20/the-birth-of-the-vocoder-and-its-
use-in-modern-music/ 
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Beszéd-előállítás 

Mi szükséges? 

- fonetika, a beszédhangok akusztikai 
tulajdonságai 

- a beszédhang, mint hullám 

- periodikus, ismétlődő hullámalak: 
magánhangzó 

- aperiodikus, ismétlődés nélküli 
hullámalak: mássalhangzó 



Beszéd-előállítás 

 

 

 

 



Beszéd-előállítás 

- a beszédhang, mint rezgés fizikai 
jellemzői: 

 intenzitás, frekvencia, időtartam 

- vizuális reprezentáció: spektogram 

- vízszintes tengely: idő 

- függőleges tengely: frekvencia 

- a jel erőssége: intenzitás 



Beszéd-előállítás 



Beszéd-előállítás 

Egyéb szükséges tudás: 

fonológia: egy adott nyelv hangrendszere, 
fonológiai szabályok ismerete (pl. 
hasonulás, allofónok) 



Beszéd-előállítás 

Hol használunk gépi beszédet? 

1. kiegészítő információként a vizuális 
visszajelzés mellett 

2. ember-gép kommunikáció 

3. információ nyújtása ott, ahol ez 
máshogy nem lehetséges 

4. emberi munka kiváltása 



Beszéd-előállítás 

ma: 1. kötött szókészletű rendszerek 

- előre rögzített emberi vagy gépi hangok 
lejátszása, ezek összefűzése 

- adott, előre meghatározott üzenetek 
lejátszása 

- példa: MÁV, hangposta, tudakozó 



Beszéd-előállítás 

2. szabály alapú beszéd-előállítás:  

  3 fő módszer: 

• egész szavak előállítása: kikeresi őket, csak 
kevés szóra hatékony 

• morféma alapú: hatékonyabb, 8000 morféma 
– 95%-os lefedettség 

• hangok előállítása akusztikai jegyeik alapján: 
fonológiai szabályokat használ, hangsúly, 
hanglejtés problémás 

 



Beszéd-előállítás 

ellenérvek 

- drágább, mint az írott vagy kódolt 
szövegek használata 

- a bemenet hangadatainál a „zaj” 
problémát jelent 

- a beszédbemenet nem rögzül tartósan 

- felesleges a gépi hang emberivé tétele 

 



Beszéd-előállítás 

érvek 

- a legtermészetesebb módszer, kevés 
hibalehetőség 

- egy időben több tevékenység válik 
lehetővé 

- nem helyhez kötött, harmadik fél is 
bevonható 

- rengeteg alkalmazási terület 



Beszéd-előállítás 

Fontos alkalmazási terület: 

- text-to-speech rendszerek: 

http://vilaghallo.hu 

- mozijegyrendelés 

- bankszámlaegyenleg lekérdezés 

- tudakozó 

- repülőjegy foglalás  

 

 

 

http://vilaghallo.hu/
http://vilaghallo.hu/


Beszédfelismerés 

hangfelismerés és megértés 
automatizálása 

problémák: 

- a hangok variabilitása (hangerő, 
hangmagasság), artikulációs 
különbségek (akcentus, dialektus) 

- szupraszegmentális tényezők: 
intonáció, hangsúly, ritmus, szünet 

- zaj 

 

 

 



S1: Hi, this is AT&T Amtrak Schedule System. This is 
TOOT. How may I help you? 
U1: I need to find a train going to New York City. 
(ASR Output: DC I don’t care on Thursday.)  
S2: Which city do you want to leave from? 
U2: Baltimore.  
S3: Do you want me to find the trains from Baltimore 
to DC on Thursday at anytime now? 
U3: No.  
S4: How may I help you? 
U4: I need to leave on Sunday. (ASR Output: DC 
between 1 night and 8.)  
***** TOOT automatically adapts its behavior 
to use a more conservative dialogue strategy. 
***** 
S5: I heard you say go to DC between 1 night and 8. 
Do you want me to find the trains from Baltimore to 
DC on Thursday between 1 night and 8 now? 
U5: No. (ASR Output: Help.)  
S6: You can say yes or no. 
U6: No.  
S7: How may I help you? 
U7: I need to go to New York City from Baltimore on 
Sunday at 8:30 pm. (ASR Output: To Chicago 
Tuesday 8:45 am.)  
S8: I heard you say go to Chicago on Tuesday 
around 8:45 am. Do you want me to find the trains 
from Baltimore to Chicago on Tuesday around 8:45 
am now? 
U8: No.  

 

***** TOOT adapts its behavior again, to use 
an even more conservative dialogue strategy. 
***** 
S9: Which city do you want to go to? 
U9: New York City.  
S10: Do you want to go to New York City? 
U10: Yes.  
S11: Which city do you want to leave from? 
U11: Baltimore.  
S12: Do you want to leave from Baltimore? 
U12: Yes.  
S13: On which day of the week do you want to 
leave? 
U13: Sunday.  
S14: Do you want to leave on Sunday? 
U14: Yes.  
S15: What time do you want to leave? 
U15: 8:30 pm.  
S16: Do you want to leave around 8:30 pm? 
U16: Yes.  
S17: Do you want me to find the trains from 
Baltimore to New York City on Sunday around 8:30 
pm now? 
U17: Yes.  
S18: I am going to get the train schedules for you . . 
. 
A dialogue where the same system infers that things 
are going poorly, and adapts its behavior twice. 

  

 



Gépi fordítás 

2. Gépi fordítás (MT): teljes szövegek automatikus 
fordítása forrásnyelvről célnyelvre 

„Bár a kutatók egyetértenek abban, hogy teljesen 
automatizált, jó minőségű MT rendszerek építése 
tetszőleges szövegekre lehetetlen, hosszú távra ez 
mégis vonzó célkitűzés.” (S. Warwick-Armstrong 1991) 

 

Mai cél: CAT (computer aided translation): géppel 
segített fordítás, az egysíkú szellemi munka segítése és 
nem önálló elvégzése, fordítási részfeladatok 

 

 



Gépi fordítás 

- történeti jelentőség: első terület (10 évig 
kizárólagosan) 

- ha input/output: beszélt nyelv – minden 
nyelvtechnológiai alkalmazást felölel 

- a fejlesztés inkább Európában zajlik, az EU 
soknyelvűsége miatt 

 



Gépi fordítás 

A gépi fordítás lehetséges alkalmazási területei: 

- információ kinyerés webről (pl. idegen nyelvű cikkek):  

 idegen nyelvről anyanyelvre 

 laikusok használják releváns nyelvi tudás nélkül 

 a fordítás lehet alacsonyabb színvonalú 

- információ átadás (technikai leírások, jogi szövegek, időjárás jelentés) 

 anyanyelvről idegen nyelvre 

 fordító memória (korábbi fordítások újra felhasználása) – időjárás jelentés, 
repülőjegy foglalás 

 gyakran speciális szókincs, terminológiai adatbázis létrehozása 

 pusztán emberi erővel túl időigényes, túl egyhangú lenne 

- irodalmi szövegek fordítása 

 nem igazán alkalmas rá a számítógép (stílus, nyelvezet, stb.) 

 

 



Gépi fordítás 

- a minőség még sokszor hagy kívánnivalót, de a 
sebesség igen értékes tulajdonsága a MT-
rendszereknek. 

- bizonyos körülmények közt a MT minőségi fordítást is 
képes produkálni: a METEO 4%-nál kevesebb 
kimenete igényel emberi korrekciót. 

-  a beszéd−beszéd MT továbbra is kutatási téma.  



Gépi fordítás 

A fordítási feladat nagyságrendje 

- Tfh. egy mondat: 15 szóból áll 

- minden szónak van legalább 3 jelentése 

- 153 fordítási lehetőség (szórend és jelentés) 

Módszerek:  

- szabályalapú rendszerek 

- valószínűségi alapú módszerek 

- mintaalapú rendszerek 



Gépi fordítás 

Szabályalapú rendszerek: 

- beépített szótár és nyelvtani szabályok 

- legmodernebb változat: transzfer - a forrásnyelvi mondatokhoz belső 
reprezentációt, elsősorban fastruktúrát rendel. Az output szöveg ezen 
reprezentáció célnyelvi kifejtése. 

. 



Gépi fordítás 

 A fordítás történhet közvetlenül a két nyelv között 
(direkt) vagy közvetítőnyelven keresztül (interlingua). 
Középutas megoldás a transzfer. Nyelvhalmazok közti 
fordításról is beszélünk. 

 



Gépi fordítás 



Gépi fordítás 

Közvetlen szabályalapú fordítás lépései: 

Morfológiai analízis 

Kétnyelvű szótárban megtalálható 
kifejezések cseréje 

Szavak sorrendjének átrendezése 

Morfológiai képzés 

 



Gépi fordítás 

Interlingvális fordítás: 

- cél: további nyelvek könnyebb 
bekapcsolása a rendszerbe 

- probléma: az elemzés bármely szintjén 
elkövetett hiba minden szintre kihatott 

- probléma: szintaktikai többértelműség 
miatt túl sok szerkezet előállítása 

 



Gépi fordítás 

Traszfer: 

- cél: a nyelvpár függőség (direkt) és a 
túlgenerálás (interl.) kiküszöbölése 

- forrásnyelv, célnyelv önálló 
mélyszerkezeti reprezentációja 

- 3 lépés: analízis, transzfer, szintézis 

 



Gépi fordítás 

Transzfer:  



Gépi fordítás 

A transzfer illusztrálása: 

 



Valószínűségi alapú módszerek 
- Minden frázisnak több lehetséges fordítása van 

- Válasszuk ki a legvalószínűbb szekvenciát 

I saw two girls with binoculars. 

Láttam két lányt szemüveggel. 

Láttam két szemüveges lányt. 

Szemüvegen át láttam két lányt. 

Korpuszstatisztika alapján a lehetséges fordításokhoz 
valószínűséget rendel. 

 



Gépi fordítás 

Parallel korpuszok alkalmazása 

- két vagy több nyelven elérhető, szegmenseik 
egymáshoz rendeltek, szerkezeti elemzés nincs 

- emberi munka alapján jönnek létre 

- példák: 

http://corpus.nytud.hu/orwell 

http://szotar.mokk.bme.hu/hunglish/search/corpus 

http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm 

 

 

http://corpus.nytud.hu/orwell
http://szotar.mokk.bme.hu/hunglish/search/corpus
http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm


Gépi fordítás 

Mintaalapú fordítórendszerek 

- nem foglalkozik a szöveg 
mélyszerkezetével 

- működése a fordító memóriához 
hasonlít 

- általában rossz minőséget eredményez 



Gépi fordítás 

Előnyök és hátrányok 

Szabályalapú rendszer: kis fedés, nagy 
pontosság 

Statisztikai alapú rendszer: nagy fedés, 
kis pontosság 



Gépi fordítás 



Gépi fordítás 

CAT formái 

-  fordító memória 

- egy -és kétnyelvű szótárazás 

- terminológia kezelés 

- szinkronizálás: szegmensek egymáshoz 
rendelése 

- helyesírás-ellenőrzés 



Gépi fordítás 

Problémák a gépi fordítás számára: 

1. Many elephants smell. 

2. keresztapa, hóhányás 

3. lovagi torna 

4. as happy as dog with two tails 

5. essen-fressen 

6. vörös, piros 

 



Gépi fordítás 

http://translate.google.com 

http://babelfish.com 

http://webforditas.hu 

http://www.systranet.com/translate/ 

Irodalom: Prószéky Gábor – Kis Balázs: 
Számítógéppel emberi nyelven. Bicske: 
Szak Kiadó, 1999. 

http://translate.google.com/
http://babelfish.com/
http://webforditas.hu/
http://www.systranet.com/translate/

