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1. fejezet - Bevezetés
A jegyzet az Informatika tanár MA szak Párbeszédes rendszerek nevű tantárgyához készült. A tantárgy célja,
hogy a szakon végző informatika tanárok képesek legyenek olyan, a saját munkájukat és a diákok tanulását
segítő oktatóprogramokat készíteni, melyek rendelkeznek beszéd-interfésszel, azaz képesek a programot
használó diák által kimondott mondatokat „megérteni”, és ugyanígy a diáknak szóban válaszolni.
Hogy mindezt valóra válthassuk, több különböző részproblémát kell megoldanunk, több különböző modulból
kell építkeznünk. Az egyes részproblémákról, modulokról, valamint a hozzájuk kapcsolódó kutatási területekről
és megoldásokról a 2. fejezet nyújt egy általánosabb áttekintést, majd a 3-5. fejezetben ezekre külön-külön
fogunk kitérni. A 6. fejezet egy járulékos területről szól, az arci animációk beszéddel való szinkronizálásáról.
Az elméleti előkészítés után a 7. fejezetben a területtel kapcsolatos konkrét informatikai megoldásokkal,
fejlesztést segítő eszközökkel fogunk megismerkedni. Ezek az Informatikai tanár MA szakon már bevezetett
.NET-es technológiákra és a C# programozási nyelvre építkeznek. Mindezek után a 8. fejezetben egy beszédinterfésszel rendelkező oktatóprogram fejlesztésének lépéseit fogjuk végigvezetni, az előzőekben ismertetett
technológiákat felhasználva.
Szeretném megköszönni Nagy Gergelynek a jegyzetben bemutatott oktatóprogram elkészítésében és a jegyzet 8.
fejezetének megírásában nyújtott segítségét.
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2. fejezet - Párbeszédes informatikai
rendszerek helye és szerepe
Manapság az emberek többsége grafikus felhasználói felületen (Graphical User Interface=GUI) kommunikál a
számítógéppel. Él azonban egy olyan törekvés, hogy a számítógépes rendszereket beszéd-interfészen (speech
interface) keresztül is használhassuk. Úgy tűnik, hogy általánosságban a GUI és a beszéd-interfész egyfajta
ötvözete nyújtja azt a fajta természetességet és produktivitást, melyre a felhasználók nagy tömegei vágynak.
A beszéd-interfész nyilvánvaló előnye kettős. Egyrészt akár kezek használata nélkül is tudjuk utasítani a
számítógépet, és tudunk bevinni adatokat. Másrészt nem szükséges a képernyőt figyelnünk, ugyanis a rendszer a
kimeneti információkat is hangosan, beszédbe ágyazva osztja meg velünk.
A beszéd-interfészek különösen üdvözítőek azon emberek számára, akik nem látnak (jól), nem tudják mozgatni
a kezeiket stb. De természetesen akár a számítógépekhez kevésbé értő személyek is biztosan örömmel
használnának beszédalapú rendszereket. Ám az ilyen rendszerek használatát sokszor effektivitási és anyagi
aspektusok is motiválják; a billentyűzet használatának kiküszöbölésével bizonyos szituációkban (pl.
adatbevitelnél, gyári gépvezérlésnél) csökkenhet a hibaarány. A 80-as években felmérték például, hogy
repülőtéri környezetben a csomagok célhoz juttatása milyen hibaaránnyal működik. Billentyűzettel való
adatbevitel esetén az arány 10% és 40% közötti, míg beszéd-interfész használatával kisebb, mint 1%.
A beszédalapú rendszereket alkalmazó egyik nagy terület az autóipar. Napjainkban vezetés közben
mobiltelefont, navigációs rendszert is használunk, holott egyértelműen veszélyes menet közben a gombokat
nyomogatni vagy a képernyőt nézni. Ebben az esetben a beszédalapú vezérlés különösen kifizetődő és
biztonságos, hiszen a kezünket továbbra is a kormányon, a szemünket pedig az úton tarthatjuk.
Egészen kicsi mobil eszközök esetén a képernyő és a billentyűzet limitált mérete miatt előnyös beszéd-interfész
használata. De nagyfelbontású kijelzők és virtuális környezet használata közben is jól jön a beszédalapú vezérlés
lehetősége.
Az emberek közti kommunikáció már évezredek óta beszéd útján zajlik, így bizonyára a számítógépeinkkel való
kommunikációra a beszéd lenne a legtermészetesebb közeg. Nagy kérdés azonban, hogy a „természetes”
mennyire jelent „univerzálisat”? A GUI-k eszköztára (gombok, linkek, listák, lapok, menük stb.)
hierarchikusságánál fogva komplex, de ugyanakkor megfelelően univerzális is. Ugyanakkor beszéd útján
egyszerűbben (direkt módon) érhetünk el funkciókat, ám természetes nyelven (többnyire angolul) a számítógép
felé bizonyos utasításokat nagyon nehéz (vagy esetleg lehetetlen) megfogalmazni. Ráadásul a természetes nyelvi
mondatok elemzése nagyon bonyolult és számításigényes feladat. Ezen kívül a természetes nyelv alapvetően
kétértelműségeket hordoz magában: ugyanaz a mondat másképpen központozva, vagy esetleg a szövegkörnyezet
és -előzmények fényében mást és mást jelenthet. És még mindezek mellé társul az is, hogy a felhasználó, mint
ember, érzelmi lény, azaz mondandójának érzelmi töltése van, ami módosíthat, sőt néha fordíthat is a szöveg
jelentésén.
A beszéd csak egyfajta modalitás. Az emberek kommunikációja több észlelési csatornán, vagyis modalitáson
keresztül valósul meg, hiszen szerepet játszik a mimika, a gesztikuláció, az érintések stb. Napjainkban széles
körben folynak kutatások és fejlesztések a multi-modális interfésszel rendelkező informatikai rendszerek terén
[3]. Az ezekben vizsgált modalitások nagyon sokfélék, pl. próbálnak a beszéd gyorsaságából, dinamikájából a
beszélő pillanatnyi hangulatára vonatkozó információkat kinyerni; a beszélő mimikáját elemezve hasonló
adatokat nyerhetők ki; a fej-, kéz- és testmozdulatokból a hangulatjegyeken kívül még egyéb információk is
kinyerhetők (pl. a felhasználó mutathat valahová, amivel a beszéd tárgyára utalhat). A mi szempontunkból
fontos, hogy több modalitás használata segíthet a beszéd fentebb említett kétértelműségeinek kezelésében.
Ugyanakkor minél több modalitást vizsgál a rendszerünk, annál több erőforrást kell ehhez feláldoznunk,
különösen azért, mert a képi modalitások elemzése kép- és videofeldolgozást kíván, mely nagyon
számításigényes feladat.
A jegyzetben csupán a beszéddel (mint modalitással) foglalkozunk, illetve érintőlegesen még - output oldalon egy képi modalitással, az arci animációval.

1. Párbeszédes rendszerek architektúrája
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Párbeszédes informatikai rendszerek
helye és szerepe
Az egyes párbeszédes informatikai rendszerek architektúrája igen különböző lehet. Ugyanakkor felvázolható az
ilyen rendszereknek egy tipikus architektúrája; ez a 2.1. ábrán látható.
2.1. ábra. Egy tipikus párbeszédes rendszer architektúrája

A diagramon azok a modulok láthatók, melyeknek mindegyik párbeszédes rendszerben elő kell fordulniuk. Mint
látható, a felhasználó a beszédfelismerést végző modulon keresztül közöl információt a rendszerrel, és a
beszédszintézist végző modul szolgáltat számára adatokat.
Az egyes modulokról, komponensekről nézzünk egy részletesebb leírást:
Beszédfelismerés
A felhasználó által kimondott hanginputot a beszédfelismerő dolgozza fel. A célja a szöveg, azaz szavak,
mondatok kinyerése az inputból. Mindez egy igen bonyolult elemzési folyamat eredményeként áll elő,
amibe a 3. fejezet nyújt majd betekintést.
Nyelvi elemzés
A beszédfelismerő által kinyert szöveget sokszor nyelvtani elemzésnek vetik alá; erről a 4. fejezetben lehet
többet olvasni. A nyelvi elemző által szolgáltatott információk sokszor segítenek a rendszernek tisztázni a
felhasználó által mondott szöveget, hiszen az zajjal terhelt és rosszul artikulált lehet, illetve (mint arról
korábban is írtam) kétértelműségeket hordozhat magában. Éppen ezért a nyelvi elemző visszahathat a
beszédfelismerő működésére, mint azt a diagramon a köztük húzott oda-vissza nyíl is illusztrálja.
A nyelvi elemző a szöveget szintaktikusan elemzi, azaz pl. megállapítja, hogy mi volt az állítmány a
mondatban vagy mi volt a tárgy. Egy beszélgetés során azonban az emberek a beszéd szemantikáját, azaz a
jelentését próbálják kinyerni. Hogy egy informatikai rendszerben mit tekintsünk egy szöveg jelentésének,
az nagyban függ az egyéni értelmezésektől, a rendszer robusztusságától, az alkalmazási területtől stb. A
7.1.3. fejezetben a szemantikus adatok kinyerésének és tárolásának egy szabványát fogom bemutatni, ám
messze nem áll meg az ebben a szabványban alkalmazott technikáknál a tudomány; rengeteg fejlettebb,
szofisztikáltabb megoldás létezik, mint arról a szakirodalmat böngészve is megbizonyosodhatunk.
Párbeszéd menedzser
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Párbeszédes informatikai rendszerek
helye és szerepe
A párbeszédes rendszer motorja ez a modul. A szövegből kinyert szemantikus tartalom az inputja, ez
alapján kell döntéseket hoznia olyan kérdésekben, mint hogy a tudásbázisból (adatbázisból) milyen
adatokat kérjen le, milyen adatok írjon oda vissza, illetve a felhasználó felé szolgáltatandó outputnak mi
legyen a jelentése (szemantikus tartalma). Mint a diagramon is látható, a párbeszéd menedzser karbantartja
adatoknak egy kollekcióját, melyet a párbeszéd kontextusának nevezünk. Ebben olyan átmeneti
információk tárolódnak, mint hogy például kiről/miről szól aktuálisan a beszélgetés, vagy hogy milyen
adatok pontosítására kell a felhasználót a közeljövőben felszólítanunk. Nyilvánvalóan ez a kontextus
visszahathat mind a beszédfelismerő, mind a nyelvi elemző működésére.
Nyelvi generálás
A párbeszéd menedzser által szolgáltatott szemantikus tartalom alapján a nyelvi generálónak kell helyes és
értelmes mondatokat, szöveget alkotnia.
Beszédszintézis
A nyelvi generáló által szolgáltatott szöveget a beszédszintetizátor szólaltatja meg, amit a felhasználó
meghallgathat. A beszédszintézis témakörébe az 5. fejezetben nyújtok egy rövid betekintést.
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3. fejezet - A beszédfelismerés alapjai
A beszédfelismerés (speech recognition) feladata egyszerűen körülírható: a beszélt szöveget hallva határozzuk
meg a szövegben található szavak sorozatát! Nos, ez bár nagyon egyszerűen hangzik, a hétköznapi életben is
számtalanszor előfordul, hogy még nekünk, embereknek is nehézséget okoz a szavak kinyerése; különösen ha a
beszélő érdekes dialektusban nyilvánul meg. Elképzelhetjük, hogy ha számítógépekkel akarunk automatikus
beszédfelismerést megvalósítani, komoly nehézségekbe fogunk ütközni.
A számítógépekkel megvalósított, azaz digitális beszédfelismerés bemenete egy digitalizált hanghullám lesz, a
kimenete pedig egy egyszerű szöveg. A fentebb írtakkal ellentétben, a szöveg nem egyszerűen szavaknak egy
sorozata, hanem szavaknak egy hierarchiája. Ennek a magyarázata egyszerű: a kinyert szövegen szegmentálást
is kell végeznie a beszédfelismerőnek, azaz szócsoportokra, részmondatokra, mondatokra stb. kell bontania a
szöveget.
A beszédfelismerés tulajdonképpen egy nagyon összetett, többszintű mintaillesztési folyamat. A mintaillesztést
minden egyes szinten megszorítások befolyásolják, például a szavak ismert kiejtései vagy a szavak egymás után
fűzésének helyes formái. Ezek a megszorítások a hibalehetőségek minél nagyobb arányú kiküszöbölését
szolgálják.
A beszédfelismerő rendszerek tipikus architektúrája a 3.1. ábrán látható. A rendszer inputja a digitalizált beszéd,
az outputja egy szósorozat, amiről már tudjuk, hogy tulajdonképpen szavaknak egy bonyolultabb hierarchiája. A
rendszer többi komponense a következőképpen írható körül:
3.1. ábra. Egy tipikus beszédfelismerő rendszer felépítése

Digitalizált beszéd
A beszédet magas frekvencián mintavételezzük (például 16 KHz-en mikrofon esetén, vagy 8 KHz-en telefon
esetén). A digitalizált beszéd nem más, mint időben változó amplitúdóértékek sorozata.
Jelfeldolgozás
A digitalizált beszéden további transzformációkat kell elvégeznünk. Egyrészt tömörítenünk kell az
adatokat, másrészt bizonyos hasznos jellemzőket kell kinyernünk. A meglehetősen felsőbb matematikai
alapokon nyugvó algoritmusok segítségével a digitalizált szövegből úgynevezett beszéd frame-eket nyerünk
ki.
Beszéd frame-ek
A jelfeldolgozás kimeneteként beszéd frame-eknek egy sorozatát kapjuk. Tipikusan egy-egy frame 10 msos időtartamot ölel fel, és minden egyes frame-hez jellemzőknek egy sorozatát tároljuk, amit
sajátságvektornak nevezünk. A sajátságvektor elemei képviselik a frame fontos, később felhasználandó
jellemzőit; pl. egy frame-hez letárolhatjuk annak első és második deriváltját, amelyekből a beszéd
dinamikájára lehet következtetni. A sajátságvektorok tipikusan 10–39 darab jellemzőt tárolnak.
Akusztikus modellek
Ahhoz, hogy a frame-ek akusztikus tartalmát analizáljuk, szükségünk van akusztikus modellekre. Több
fajta akusztikus modellt használnak, ezek többek között reprezentációjukban térnek el egymástól. Két
népszerű reprezentációt említek meg:
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A beszédfelismerés alapjai

• A modellezendő elemei egységek – például szavak – legegyszerűbb reprezentációja egy-egy minta-frame
– például az adott szóról készült hangfelvétel. A bemeneti beszédben szereplő ismeretlen szavakat oly
módon próbáljuk meghatározni, hogy összevetjük a minta-frame-ek mindegyikével, és kiválasztjuk
közülük a leginkább egyezőt. Ezen reprezentáció hátránya, hogy a mintaillesztés az akusztikus
változásokra (pl. zaj, másfajta beszédhang stb.) nagyon érzékeny, illetve a gyakorlatban teljes szavas
modellekre korlátozott csak, hiszen nehéz a szavaknál rövidebb hangmintákat felvenni.
• Egy sokkal flexibilisebb reprezentáció az állapotokon (states) alapuló megoldás. Ebben a
megközelítésben minden szó állapotok szekvenciájaként van reprezentálva, és minden állapot egy adott
fonémát (azaz beszédhangot) modellez, melyhez egy valószínűségi eloszlás tartozik. Ilyen modellfajta a
rejtett Markov modell, melyről a 3.1. fejezetben lesz szó.
Az akusztikai analízis kimenete a frame-eknek megfelelő legvalószínűbb fonémasorozat.1
Lexikális és nyelvi modellek
Az akusztikai analízissel előállított fonémasorozatnak leginkább megfelelő szósorozatot lexikális (azaz
szavakkal összefüggő) és nyelvi modellek alapján tudjuk meghatározni. A lexikális modell egy szótárt
definiál, az adott nyelv szavaival. A nyelvi modell az adott nyelv tulajdonságait próbálja valamilyen módon
megragadni, például a beszédfolyamatban következő legvalószínűbb szót adja meg a nyelv nyelvtani
szabályai alapján. Egyes esetekben ha a lexikális szegmentálás nem megfelelő eredménnyel zárul,
visszatérhetünk az akusztikai analízishez, más paramétereket használva.
Tanítási adatok
Az akusztikus, a lexikális és a nyelvi modellek paramétereinek beállításához többek között mintaadatokat
(például hangfelvételeket, dialógusokat stb.) és nagy adatbázisokból kinyert statisztikai adatokat (például a
fonémák előfordulási valószínűségét, a szavak egymásutániságának valószínűségét stb.) használunk. Egyes
beszédfelismerő rendszerek tanulási képességgel is fel vannak ruházva, a rendszer legnagyobb fokú
flexibilitása érdekében.
A beszédfelismerő rendszerek hatékonyságát mérni általában a szótévesztési aránnyal (word error rate, WER)
szokták, mely egyszerűen a rosszul beazonosított szavak és az összes kinyert szavak számának az aránya. Az
egyes rendszerek más tekintetben is eltérhetnek egymástól:
Szótárméret
A lexikális modell által definiált szótár állhat csupán néhány szóból, de állhat akár több tízezer szóból is.
Kisméretű szótár esetén a beszédfeldolgozási feladat annyira lekorlátozott, hogy közel 0%-os WER-t is
lehet produkálni; például számjegyek (azaz a „zero”, „one”, …, „nine” szavak) felismerése esetén.
Napjaink nagy szótáras rendszereinek WER-je 5–10% között mozog.2
Beszédtípus
A beszédfelismerő rendszerek vagy csupán izolált szavakat képesek felismerni, vagy akár folyamatos
beszédet is. Az izolált szavas rendszerek elvárják a beszélőtől, hogy az egyes szavak között határozott
szüneteket tartson. Természetesen ha a beszélő mindig eleget tud tenni ezen kívánalomnak, a
beszédfelismerési feladat innentől kezdve relatíve egyszerű. Folyamatos beszédfelismerés esetén külön
apparátusra van szükségünk a szóhatárok megállapítására, ami nem is olyan egyszerű feladat, hiszen
gondoljuk csak a „régens herceg”–„régen serceg” típusú hasonlóan hangzó szókapcsolatokra, vagy
egyszerűen csak a hangok összeolvadására vagy a beszélő rossz artikulációjára.
Beszélőfüggetlenség
A beszélőfüggő (speaker dependent) rendszerek elvárják a felhasználóiktól, hogy a rendszer használata előtt
hangmintákkal szolgáljanak. A beszélőfüggetlen (speaker independent) beszédfelismerés természetesen
sokkal nehezebben megvalósítható, hiszen a beszéd belső reprezentációjának eléggé globálisnak kell lenni
ahhoz, hogy sokfajta beszédhang és sokfajta kiejtési mód esetén is használható legyen. Léteznek
ugyanakkor sokbeszélős (multi-speaker) rendszerek is, melyek emberek egy kisebb csoportja esetén is
képesek az egyes személyek mondandóját felismerni, még akkor is, ha esetleg egyszerre többen beszélnek.

1. Rejtett Markov modellek
1
2

Magukról a fonémákról az 5. fejezetben fogok részletesebben értekezni.
Nem ideális környezetben a hibaarány ennél általában nagyobb.
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A beszédfelismerési feladat átfogalmazva: megtaláljuk azt a szó-, vagy fonémasorozatot, mely a digitalizált
beszédben hallható. Ezen összetevők (szavak vagy fonémák) modellezésére ún. állapotokat fogunk használni.
Az alapfeladat az, hogy állapotoknak megtaláljuk egy olyan valószínűsíthető sorozatát, mely a megfigyelt
eseményeket eredményezhette. Mivel előre nem tudjuk, mely állapotok okozhatták a megfigyelt eseményeket, a
keresett állapotokat rejtett állapotoknak tekintjük. Ennélfogva az ilyen modelleket rejtett Markov modelleknek
(Hidden Markov Model, HMM) nevezzük.
A HMM-ek kapcsán a beszéd modellezése különböző megoldások szerint történhet. Kisebb feladatok, mint pl.
számjegyek (azaz a „zero”, „one”, …, „nine” szavak) felismerése, vagy a yes-no típusú felismerések esetén a
HMM állapotai teljes szavakra vonatkozhatnak. Ugyanakkor nagyobb feladatok kapcsán a HMM állapotai már
fonémákra vonatkoznak, és a szavak mint ezen fonémák sorozatai jelennek meg. A 3.2. ábrán egy fonémaállapotú HMM sematikus ábrája látható, a „six” szóhoz. Figyeljük meg, hogy az egyes állapotokon hurokélek
jelennek meg. Mi ennek az oka? A beszédben a fonémák hossza nagyon változó, függ egyrészt a fonémától
magától, de függ a beszélő beszédgyorsaságától is, a fonetikus környezettől, vagy magának a szónak a
prozódiájától. A Switchboard Corpus-ban [7] (mely 2400 angol nyelvű telefonbeszélgetés gyűjteménye) az
[aa] fonéma hossza 7 és 387 ms között mozog, míg a [z] fonémáé 7 ms és 1,3 másodperc (azaz 130 frame)
között. A fonéma-állapotokon szereplő hurokélekkel megengedjük, hogy az egyes fonémák tetszőlegesen
hosszú ideig ismétlődjenek, azaz képesek legyenek lefedni az akusztikus inputban szereplő változó hosszúságú
hangzókat.
3.2. ábra. Egy HMM a „six” szóhoz. Minden fonémát egy-egy állapot reprezentál

Egyszerű beszédfelismerési feladatokban a fentebb vázolt megoldás – mikor egy állapot egy fonémát
reprezentál – elegendő. Általánosságban viszont egy finomabb reprezentáció szükséges. Mi is az alapvető
probléma? Néha egy-egy fonéma kiejtése akár 1 másodpercnél, azaz 100 frame-nél is tovább tarthat, de a 100
frame akusztikusan sohasem egyezik meg egymással. A fonéma ejtése során az energia mennyisége és a beszéd
spektrális összetevői változnak (lásd a 3.3. ábrát). Például a zárhangok (mint a p , t vagy k ) ejtése során a
befejező rész meglehetősen kis energiájú, amit a levegő kiengedésekor egy hirtelen impulzus követ.
3.3. ábra. A beszélő „Rice University” mondatának spektogramja. A piros szín jelöli a
legnagyobb intenzitású részeket
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Hogy a fonémáknak ezt az időben nem homogén természetét kezeljük, egy fonémát több állapottal kell
reprezentálnunk. A leggyakoribb megoldás az, mikor egy fonéma modellezésére 3 állapotot használnak: egy
nyitó, egy középső és egy záró állapotot.
3.4. ábra. Egy HMM a „six” szóhoz. Minden fonémát 3-3 állapot reprezentál

1.1. A Viterbi algoritmus
Rejtett Markov modellek esetén a Viterbi algoritmus egy elterjedt megoldás arra, hogy állapotoknak megtaláljuk
egy olyan valószínűsíthető sorozatát, mely a megfigyelt eseményeket eredményezhette. A Viterbi algoritmus
működését egy példán keresztül fogom bemutatni.
Vegyünk egy oktatót, aki háromféle állapotban lehet: jókedvű , közömbös , ideges . Azt, hogy milyen házi
feladatot ad fel, befolyásolja ez az állapot, de nem határozza meg teljesen. A házi feladat is háromféle lehet:
könnyű , félórás , többórás . Az oktató által tartott tanórák során statisztikát készítettünk, és ezek alapján
meg tudjuk adni a következőket:
• Milyenek a kezdeti valószínűségei az egyes állapotoknak? Azaz mekkora valószínűséggel megy be az oktató
az iskolába jókedvűen, közömbösen vagy idegesen. A kezdeti valószínűségeket a következő táblázatban
adom meg:

jókedvű

közömbös

0.5

ideges

0.3
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• Milyenek az állapotátmeneti valószínűségek? Azaz például mekkora a valószínűsége, hogy a tegnapi jókedv
után egy idegességgel teli nap következik? Az állapotátmeneti valószínűségek táblázata a következő:

jókedvű

közömbös

ideges

jókedvű

0.2

0.3

0.5

közömbös

0.2

0.2

0.6

0

0.2

0.8

ideges

• Az egyes állapotokban milyen az egyes események (azaz a különböző nehézségű házi feladatok) előfordulási
valószínűsége? Azaz például mekkora a valószínűsége annak, hogy egy ideges napon könnyű házi feladatot
ad fel az oktató? Az események előfordulási valószínűségét a következő táblázattal adom meg:

könnyű

félórás

többórás

jókedvű

0.7

0.2

0.1

közömbös

0.3

0.4

0.3

0

0.1

0.9

ideges

A kapott HMM-et legszemléletesebben gráfként tudjuk ábrázolni, mint az a 3.5. ábrán is látható.
3.5. ábra. A Viterbi algoritmus által felhasznált gráf

Miután előkészítettük a modellünket, használhatjuk is a következőképpen. Megfigyeltük, hogy az oktató az
előző héten milyen nehézségű házi feladatokat adott fel:
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• hétfő

könnyű

• kedd

többórás

• szerda

könnyű

• csütörtök
• péntek

félórás

többórás

Amit meg szeretnénk határozni: milyen valószínű idegállapotokban volt az oktató a hét egyes napjain? Azaz
keressük azt a legvalószínűbb állapotsorozatot, mely a megfigyelt eseményeket eredményezhette.
A Viterbi algoritmus működése egy ún. Trellis diagram segítségével ábrázolható a legkönnyebben. A jelenlegi
feladat kezdeti Trellis diagramja a 3.6. ábrán látható. A diagram tulajdonképpen egy olyan táblázatot jelenít
meg, melynek annyi sora van, ahány különböző állapot lehetséges (jelen esetben 3), illetve annyi oszlopa van,
ahány eseményből áll a megfigyelésünk (jelenleg 5). Az egyes cellák balról jobbra élekkel vannak összekötve.
A diagram bal szélére még egy plusz startcsúcs kerül.
3.6. ábra. A kezdeti Trellis diagram

A Viterbi algoritmus működése során a Trellis diagram minden csúcsához egy-egy valószínűségi értéket kell
rendelnünk. Mint látható, a startcsúcshoz az 1-es érték van rendelve. Az algoritmus működése során balról
jobbra haladva fogjuk a csúcsok valószínűségi értékeit kiszámítani. Egy csúcs értékének a kiszámítása a tőle
balra levő és vele összekötött csúcsok értékeiből történik.
Nézzük példaként a startcsúccsal összekötött jókedvű csúcs értékének a kiszámítását! Ehhez először
megkeressünk a Viterbi algoritmus gráfjában az ehhez felhasználandó csúcsokat és éleket, mint az a 3.7. ábrán
látható.
3.7. ábra. Az első lépésben felhasznált csúcsok és élek
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Számunkra most két érték lényeges:
• Annak az élnek az értéke, ami a startcsúcsot köti össze a jókedvű -vel; mint látható, az az érték 0.5 (ami
egyébként a jókedvű állapot kezdeti valószínűsége).
• A jókedvű és a könnyű csúcsokat összekötő élnek az értéke; ez 0.4 (ami egyébként a könnyű esemény
előfordulási valószínűsége a jókedvű állapotban).
A két értéket összeszorozva kapjuk meg azt a keresett valószínűségi értéket, amit a Trellis diagramba be kell
írnunk:

Hasonlóképpen járunk el a startcsúccsal összekötött közömbös és ideges csúcsok kapcsán:

Az 1. oszlop valószínűségi értékei leolvashatók a 3.8. ábráról.
3.8. ábra. Az 1. oszlopban található csúcsok valószínűségi értékei
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Folytassuk a Trellis diagram kitöltését a 2. oszlopban található jókedvű csúcs valószínűségi értékének
meghatározásával! A 3.9. ábrán ismét bejelöltem pirossal azokat az éleket, melyeket ehhez felhasználunk.
Figyeljük meg, hogy folytonos élekként azokat az éleket jelöltem meg, melyek a jókedvű csúcsba vezetnek!
3.9. ábra. Egy további csúcs valószínűségi értékének kiszámításához felhasználandó élek

Nos, a keresett értéket így számítjuk ki:

A képletben a „max” előtt álló 0.2 a jókedvű és a többórás csúcsokat összekötő (szaggatott) él értéke; azaz a
többórás esemény előfordulási valószínűsége a jókedvű állapotban. A maximumképzés során a folytonos élek
értékeit (azaz az állapotátmeneti valószínűségeket) és a Trellis diagram előző oszlopába írt valószínűségi
értékeit szorozzuk össze.
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Hasonlóképpen járunk el az első oszlopban található közömbös és ideges csúcsok kapcsán:

A kapott értékek bekerülnek a Trellis diagramba, ahogy az a 3.10. ábrán látható. Az is látható, hogy pirossal
színezett élek segítségével azt is regisztrálnunk kell, vajon az adott csúcs értékének kiszámításakor melyik előző
oszlopbeli csúcs értéke volt a maximális.
3.10. ábra. A 2. oszlopban található csúcsok valószínűségi értékei

A további csúcsok valószínűségi értékeinek kiszámítását hasonlóképpen folytatjuk. A 3. oszlopba kerülő értékek
kiszámítása a következőképpen történik:

A 4. oszlopra vonatkozó számítások:

És végül az 5. oszlopra vonatkozóan:
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A Trellis diagram végül a 3.11. ábrán látható módon lesz feltöltve értékekkel.
3.11. ábra. A teljes Trellis diagram

Ezek után jön az utolsó lépés: kiolvasni a diagramból a megoldásként keresett állapotsorozatot; ennek állapotait
az ábrán pirossal színeztem. Milyen szisztéma szerint választottam ki ezeket a csúcsokat? Először ki kell
választanunk az utolsó oszlop maximális értékű csúcsát; ez most a 0.00040824 értékű ideges csúcs. Majd ebből
a csúcsból a piros élek mentén visszakövetjük az állapotokat. A megoldás tehát:
jókedvű , ideges , közömbös , ideges , ideges

Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a diagram egyes oszlopaiban nem feltétlenül a legnagyobb valószínűségi
értékű állapotok kerülnek be a megoldásba. Például az utolsó előtti oszlopban nem a 0.000432 értékű állapotok,
hanem a 0.000324 értékű állapot képezi a megoldás részét.
Beszédfelismerési feladatokra a HMM és a Viterbi algoritmus elég jól használható. Elevenítsük fel, hogy az
állapotok a fonémákat (vagy azoknak egy részét) írják le, a megfigyeléseket pedig jellegvektorok. Ahhoz, hogy a
HMM sikeresen működjön beszédfelismerési rendszerekben, a kezdeti, az állapotátmeneti és a eseményelőfordulási valószínűségek eléggé pontos becslése szükséges. Ezeket az értékeket nagy méretű beszédadatbázisok, korpuszok (corpus) (mint például [7]) tartalmának statisztikai vizsgálatával lehet kiszámítani.
A Viterbi algoritmust és annak továbbfejlesztett változatait tanulási képességgel is fel szokták ruházni. Az ilyen
képesség különösen az olyan beszédfelismerő rendszerek esetén fontos, melyektől elvárjuk a fizikai
körülményekkel szembeni flexibilis viselkedést (pl. zajérzéketlenség, beszélőfüggetlenség).
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4. fejezet - A nyelvi elemzés alapjai
1. Generatív nyelvtanok
A nyelvi elemzés a formális nyelvek elméletén nyugszik. Hogy megadjunk egy formális nyelvet, először is
definiálnunk kell egy ábécét, vagyis betűknek egy (nem üres, véges) halmazát; jelöljük ezt -val. A elemeit,
mint betűket fogjuk egymás után fűzni, és így mondatokat kapunk az adott ábécé felett. A betűinek
segítségével felírható összes mondatok halmazát -gal jelöljük.
Egy nyelvet úgy kaphatunk meg, hogy az adott ábécé felett felírható mondatok közül valahányat kiválasztunk.
Azaz egy
halmazt nevezünk nyelvnek.
Egy emberi nyelvet megadni úgy, hogy felsoroljuk az összes mondatát, természetesen teljesen kilátástalan. De
nem csak ez motiválhat minket abban, hogy a nyelvek megadásának egy rövidebb és szofisztikáltabb módját
keressük. Tény, hogy a való életben a nyelv több szokott lenni, mint mondatainak egyszerű összessége. A
mondatokat bizonyos nyelvtani szabályok szerint formáljuk, mely szabályokból csupán véges sok létezik, mégis
a segítségükkel akárhány (végtelen sok) mondatot legenerálhatunk. Azaz szükségünk van egy olyan
matematikai eszközre, mellyel egy nyelv szabályrendszerét definiálni tudjuk.
Ez az eszköz a generatív nyelvtan lesz. A nyelvtan használatát úgy kell elképzelnünk, mint előre megadott
nyelvtani szabályok egymás utáni alkalmazását. Meddig alkalmazzuk ezeket a szabályokat? Természetesen
addig, amíg a mondatunk teljes egészében el nem készül (le nem lesz generálva).
Hogy nyomon tudjuk követni, hogy a mondat mely részén kell még átalakításokat végezni, bevezetjük a
nemterminális szimbólum fogalmát. Egy nemterminális szimbólum egyetlen feladata, hogy rá szabályt
alkalmazva behelyettesítsük őt valamilyen más karaktersorozattal (ami szintén tartalmazhat nemterminális
szimbólumokat). Általában az
nagybetűkkel szoktuk a nemterminális szimbólumokat jelölni.
A generatív grammatikában alkalmazott szimbólumok másik csoportja a terminális szimbólumoké, melyek a
mondatba bekerülve a továbbiakban már változatlanok maradnak.
A rövidebb jelölésmód kedvéért
-val olyan mondatokat fogunk jelölni, melyekben terminális és nem
terminális szimbólumok is előfordulhatnak. Az üres (azaz 0 db. betűből álló) mondatot -nal jelöljük.
4.1. definíció (Generatív nyelvtan).
négyest értünk, ahol
•

Generatív nyelvtan alatt egy

a nemterminális szimbólumok halmaza;

•

a terminális szimbólumok halmaza,

•

az ún. mondatszimbólum;

•

;

a generatív szabályok halmaza. Minden szabály
alakú, ahol
és
; azaz a szabály bal oldalán legalább 1 db. nemterminális
szimbólumnak szerepelni kell.

A fenti definícióban használtuk a korábban választott jelöléseket, és egzakt módon fejeztük ki őket. Így például
az nemterminális szimbólumot jelöl; azaz
. Hasonlóképpen az , és olyan mondatokat jelölnek,
melyekben tetszőleges (azaz terminális és nemterminális) szimbólumok is előfordulhatnak; vagyis
.

2. Környezetfüggetlen nyelvtanok (CFG)
A nyelvi elemzés komplexitása miatt nagyon elterjedt az ún. környezetfüggetlen nyelvtanok (context-free
grammars, CFG) használata a párbeszédes rendszerekben.
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4.2. definíció (Környezetfüggetlen nyelvtan).
Olyan
nyelvtan, melynek minden -beli szabálya
alakú, ahol

és

generatív
.

A 4.1. ábrán egy példa nyelvtant találunk. Mint látható, ez a nyelvtan az mondatszimbólumon kívül az
az nemterminális szimbólumokat tartalmazza. A terminális szimbólumok az
és .

és

4.1. ábra. Egy példa CFG

A CFG-k előnye teljesen természetesen adódik: a mondatok elemzésének folyamata egy fával, az ún. elemzési
fával (parse tree) szemléltethető. Ennek természetesen pozitív következményei is vannak az CFG-elemző
algoritmusok hatékonyságára nézve. A 4.2. ábrán az
mondat elemzési fája látható az előző generatív
nyelvtanban. Mint látható, az elemzési fa gyökerében mindig az mondatszimbólum foglal helyet. A cél az,
hogy olyan fát építsünk fel, melynek a (terminális) levélelemeit balról jobbra összeolvasva az elemzendő
mondatot kapjuk; ezeket a szimbólumokat az ábrán bekereteztem. Ha sikerül ilyen fát előállítanunk, azzal
bebizonyítjuk, hogy az elemzendő mondat az adott nyelvtan által generált nyelv egy mondata.
4.2. ábra. CFG elemzési fa
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Mint a példából kitűnik, lehetőség van üres jobb oldallal (azaz -nal) rendelkező szabályok megadására is; ilyen
szabály volt az
. Az ilyen szabályok lehetőséget adnak arra, hogy az elemzés során egyes nemterminális
szimbólumok elnyelődjenek, azaz ezek az elemzésben opcionálisan használhatóak fel. Az is észrevehető, hogy a
bal oldalon álló jel előfordulhat ugyanazon szabály jobb oldalán is; ilyen szabály volt például az
. Ez
egyfajta rekurzióként fogható fel, azaz lehetőséget teremt a szabályok ciklikus végrehajtására. Mint a 7.1.2.
fejezetben az SRGS leíró nyelvnél látni fogjuk, mind az opcionalitás, mind a ciklikus végrehajtás megjelenik
majd a szintaktikai elemek szintjén.
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5. fejezet - A beszédszintézis alapjai
A beszédszintézis célja, hogy mesterségesen hozzon létre beszélő emberi – vagy ahhoz a lehető legjobban
hasonlító – hangot. Azon rendszereket, melyek ezt a konverziót képesek elvégezni, beszédszintetizátornak vagy
szöveg-beszéd átalakítónak (Text-to-Speech, TTS) nevezzük. Többféle beszédszintetizálási eljárás létezik, ezek a
leggyakrabban két fokozatban dolgoznak:
1.
az írott szöveget fonémákká alakítják;
2.
a fonémákat hangfeldolgozó eljárások segítségével – lehetőleg szakadásmentesen összeillesztve – valamilyen
hangkeltő eszközön keresztül hanggá alakítják.
A fonéma (phoneme) a hangok legkisebb olyan elvont egysége, mely az egyes szavakat kiejtés alapján
megkülönbözteti egymástól. A fonémáknak nincs önálló jelentésük, hanem csak jelentésmegkülönböztető
szerepük van. A magyar nyelvben 38 fonéma van (14 magánhangzó és 24 mássalhangzó), az angolban 40, ami
az összes nyelv közül átlag fölöttinek számít.
Ez egyes fonémák jelölésére léteznek egységesített megoldások, például ilyen a Nemzetközi fonetikai ábécé
(International Phonetic Alphabet, IPA) [1], melynek a diagramos ábrázolása az 5.1. ábrán látható.
5.1. ábra. A Nemzetközi fonetikai ábécé diagramos ábrázolása
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A fonémák neveit szokás szögletes zárójelek (azaz „[ ” és „] ”) közé zárni, illetve ezen zárójelek között
szerepelhetnek még kapcsolt jelek is, pl. a hangsúlyozás jelölésére. Néhány példa:
• [s] – az „sz” a magyar „szép” vagy az angol „system” szóban
• [ʃ] – az „s” a magyar „sas” vagy az angol „she” szóban
• [o:] – a hosszú „o” a magyar „tó” vagy az angol „no” szóban
• [dʒ] – a „dzs” a magyar „dzsungel” vagy az angol „judge” szóban
A beszédszintézis folyamata egymásra épülő fázisokra bontható, a következőképpen:
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1.
Struktúra analízis: A szöveg, melyből hangot akarunk létrehozni, akár egy hosszabb, egybefüggő
dokumentum is lehet. Ezt a beszédszintetizátornak tördelnie kell kisebb egységekre, jellemzően fejezetekre
(paragraph) és mondatokra (sentence).
2.
Szövegnormalizálás: Minden nyelvnek megvannak a maga speciális szabályai arra, hogy bizonyos speciális
írott formákat hogyan ejtsünk ki. Például az angolban a „$200” karaktersorozatot „two hunder dollars”-ként
kell kiejteni. Vannak bonyolultabb esetek, mint például az „1/2” esete, melyet kiejthetünk „fél”-ként,
„egyketted”-ként, sőt „január másodika”-ként vagy ”február elseje”-ként is.
3.
Szöveg-fonéma konverzió: Miután a beszédszintetizátor meghatározta a kiejtendő szavak sorozatát, minden
egyes szóra elő kell állítania annak kiejtését, azaz a neki megfelelő fonémasorozatot. Ez egy nehéz feladat,
mivel a szavak írott és kiejtett formája sokszor különbözik, valamint a szavak kiejtésében sokszor
kétértelműségek lépnek fel. Például az angolban a „read” szót kétféleképpen is ejthetjük, a
szövegkörnyezetnek megfelelően: az „I will read the book” mondatban [r][i:][d] -ként, míg az „I have
read the book”-ban [r][e][d] -ként.
4.
Prozódia analízis: A prozódia a beszéd ritmusára, hangsúlyozására, hanglejtésére, folyamatosságára utaló
szakkifejezés. A fonémák sorozatának meghatározása után a hangmagasság (pitch) – amit intonációnak vagy
dallamosságnak is neveznek –, az időzítés (timing) – amit a beszéd ritmusának is neveznek –, a tartott
szünetek (pausing), a beszédgyorsaság (rate), a hangsúlyozás (emphasis) és még egyéb tulajdonságok
meghatározása következik.
5.
Hangforma előállítása: Az utolsó fázis – az előzőekben meghatározásra került adatok alapján – a
hangforma, azaz az audio folyam előállítása.
Mint majd a 7.1.4. fejezetben az SSML leírónyelv kapcsán látni fogjuk, a beszédszintetizálással kapcsolatos
szabványoknak és eszközöknek a fenti fázisok mindegyikét támogatniuk kell.
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6. fejezet - Arci animáció
szinkronizálása
Mint arról az 5. fejezetben beszéltem, a beszéd legkisebb egysége a fonéma. Ha a beszédszintetizátor által
generált beszédhangot egy animált arccal, fejjel, karakterrel szeretnénk „kimondatni”, azaz animációt kapcsolni
a hanghoz, akkor természetesen az animációnak az éppen hallható gépi hangban szereplő fonémákhoz kell
igazodnia. Ennek az elméleti hátteréről szól ez a fejezet.
Elsőként az ajakszinkronnal (lip-sync) fogunk foglalkozni. Ehhez először beszéljünk bővebben a fonémákról
(lásd az 5. fejezetet)! A fonémákat artikulációs osztályokba szokták sorolni, ilyenek például:
• a nazális hangok (nasals), mint az [m] vagy az [n]
• a zárhangok (plosives), mint a [p] , [b] , [t] vagy [d]
• a réshangok (fricatives), mint a [f] , [v] , [ʃ] vagy [s]
Amikor beszélő karakterek animálását készítjük elő, érdemes a felesleges animációs lépésektől szabadulnunk.
Több ilyen fogás ismert:
• Dobjuk el a szóvégi mássalhangzókat! Az ilyen hangzóhoz kötődő animációs frame eldobása nem sok
hatással lesz a teljes szó animációjára. Ez leginkább a szóvégi zárhangokra igaz, hiszen azok annyira gyorsak,
hogy vizuálisan szinte meg sem jelennek.
• Dobjuk el a nazális hangokat! Ezek tipikusan nem vizuális fonémák, hiszen gyorsan zajlik a kiejtésük, és
általában rejtetten. Egy tipikus ajánlás az olyan nazális hangoknak az eldobása, melyek két magánhangzó
között helyezkednek el.
Az egyes fonémákhoz fonéma alakok kapcsolhatók; ezek tulajdonképpen a fonémák vizuális megfelelői (tehát
az ajkak látványa a fonéma kiejtése közben). Minden fonémához egyetlen fonéma alak tartozik, azonban egy
alak tartozhat több fonémához is – hiszen egyes hangok kimondásakor az ajkaink körülbelül ugyanolyan
pozícióban állnak. A szakemberek véleménye eltér abban, hogy hány fonéma alak is létezik, de abban
egyetértenek, hogy ezek száma legalább 9. A 6.1. ábrán [2] a fonémáknak egy jellemző osztályozását látjuk (bár
a fonémák nem a szabványos módon jelöltek), ahol egy tizedik alak is felbukkan, mely azonban nem fonémához
kapcsolt, hanem az ajkak nyugalmi helyzetét adja meg.
6.1. ábra. Fonéma alakok I
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Természetesen a fonéma alakok – mivel számítógépes animációt kívánunk összeállítani – esetünkben 2D-s vagy
3D-s modellek lesznek. A 6.2. ábrán ilyen 3D-s fonéma alakokat látunk, egyrészt a minimális, 9 darabos
kiosztásra, illetve egy általában használt 13 darabos esetre.
6.2. ábra. Fonéma alakok II
6.2-a. Alap alakok

6.2-b. Általában használt alakok
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Arci animáció szinkronizálása

Egy adott szöveghez tartozó animáció előkészítéseként egy időzítő táblázatot állítunk össze. A táblázat egyes
sorai tulajdonképpen a szövegben szereplő fonémákat jelölik, időbeli sorrendben. A táblázat 3 oszlopból áll:
1.
A fonéma jele.
2.
A fonéma időzítése, azaz hányadik frame-ben szerepel az adott fonéma.
3.
A fonéma alakja.
A táblázat első 2 oszlopát az általunk használt beszédszintetizátor kimenetéből vagy köztes adatstruktúráiból
tudjuk feltölteni. Egy professzionális beszédszintetizátornak ugyanis képesnek kell lennie nem csak a végső
hangfolyamot létrehozni, de a hozzá felhasznált fonémasorozatot és időzítési adatokat is igény szerint
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exportálni. Megjegyezzük, hogy Speech .NET-ben is van lehetőség a fonémaadatok kinyerésére (lásd a 7.2.2.
fejezetet). A táblázat harmadik oszlopának feltöltése természetesen a korábban elmondottak alapján nagyon
egyszerű.
A 6.3. ábrán egy ilyen táblázat látható (néhány plusz oszloppal); a Key oszlopban vannak megjelölve az ún.
kulcsframe-ek (keyframe), melyek tulajdonképpen a fonémák helyei; a Mouth name oszlopban pedig az ezekhez
rendelt fonéma alakok azonosítói. A Comment oszlopban olvashatjuk egybe a kimondott szöveget. Ebben a
példában egyébként tetten érhető egy korábban említett „trükk”: néhány „láthatatlan” fonéma alakot eldobunk.
6.3. ábra. Időzítő táblázat

1. Morfolás
Az animációnk időzítő táblázata csupán az animáció kulcsframe-jeit határozza meg. Valamilyen technológia
segítségét kell azonban segítségül hívnunk ahhoz, hogy az ezen frame-ek közötti üres frame-eket – úgymond –
kitöltsük, vagyis a teljes animáció összeálljon.
Az alapfeladat az, hogy egy 2D-s vagy 3D-s modellt egy másik modellbe alakítsunk át, morfoljunk. Különböző,
matematikai alapokon nyugvó morfolási technikák léteznek; mi az egyszerűbbtől a bonyolultabbig haladunk a
továbbiakban.
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1.1. Egyenes morfolás
Ebben a fejezetben megismerjük az egyenes morfolást (straight morphing), melyre majd a továbbiakban
bemutatandó morfolási technikák is épülni fognak.
Válasszunk két egymás utáni kulcsframe-et az időzítő táblázatban, és ezek időzítését jelöljük -vel és -vel
! Ehhez a két kulcsframe-hez két fonéma alak tartozik. Minden egyes fonéma alakot leíró modell álljon
ugyanannyi,
darab (2D-s vagy 3D-s) pontból! Az -ik frame-hez tartozó modell pontjait így jelöljük:

A -ik frame-hez tartozókat pedig így:

A feladatunk az, hogy bármely olyan frame pontjait kikalkuláljuk, mely az -ik és a -ik frame közé esik. Azaz
bármely
kiszámítására kell képletet adnunk, ahol
és
. Ehhez a következő, egyenes
arányosságon alapuló képletet használjuk:

Ebből már csak a

-t kell kifejezni:

Mint említettem, minden
tulajdonképpen egy 2D-s vagy 3D-s pontot jelöl, azaz a képlet alapján annak
mind az , mind az , és esetleg még a koordinátáját is meg kell tudnunk határozni. Ez természetesen
pofonegyszerűen megoldható: ha például az koordinátájára vagyunk kíváncsiak, akkor a képletbe az
nek és a
-nek is az koordinátáját kell behelyettesíteni.

1.2. Súlyozott morfolás
Jóllehet, az ajkak animálását megoldottuk, mégis igen művi hatású animációt kapunk akkor, ha az arc egyéb
területei teljesen fixek, rezzenéstelenek. Az interneten kutakodva könnyen találunk ilyen animációkat. Például
a [8] weboldal személyre szabható, saját weboldalra beágyazható chatbot-okat árul; akár ki is próbálhatjuk a
legnépszerűbbeket. Észrevehetjük, hogy csak ajakszinkront kaphatunk a pénzünkért, hiszen a beszélő bot-ok
arca teljesen merev, és ezen még az sem segít, hogy néha pislognak egyet-egyet.
Tehát szeretnénk az arc animációjába érzelmeket, gesztikulációt belevinni. Hogyan tehetnénk ezt meg? Nagyon
hasonlóképpen, mint az ajakszinkronnál eljártunk. Először is meg kell határoznunk az alapvető érzelmi
állapotokat. Általában 6 alapérzelemmel szokás dolgozni:
• szomorúság,
• harag,
• öröm,
• félelem,
• undor,
• meglepettség.
Minden érzelemhez rendelünk egy-egy modellt, ahogy az a 6.4. ábrán látható.
6.4. ábra. Érzelmek kifejeződései
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Most az ajakszinkron időzítő táblázatához teljesen hasonló táblázatot hozunk létre, csak most egy-egy
kulcsframe-hez ezen érzelmeket valamelyikét rendeljük. Ha ezek után az ajakszinkron, illetve az érzelmi
megnyilvánulásokat magában foglaló táblázatra ráengednének egy egyenes morfolást, két külön animációt
kapnánk. Nyilván nem ez a célunk, hanem az, hogy a két animációt eggyé gyúrjuk össze, és így egy olyan arc
animációját kapjuk meg, melynek az ajkai a hallott szöveggel szinkronban mozognak, és közben bizonyos
érzelmek jelennek meg az arcán. Mindezt egy másik morfolási technikával, a súlyozott morfolással tudjuk
létrehozni.
Az alapfeladat az, hogy ha nézünk egy időpillanatot, akkor a két külön animáció ezen -hez rendelt két
modelljéből hogyan csináljunk egyet? Sőt, általánosítsuk a szituációt: legyen
animációnk, ahol minden
animáció minden modellje
pontból áll. Jelöljük a darab animáció időpillanathoz rendelt modelljeinek
a pontjait a következőképpen:

Azaz a fenti sorok mindegyike egy-egy modellt ír le. Rendeljünk mind a
0% és 100%) közötti súlyt, melyeket jelöljünk a következőképpen:

darab modellhez egy-egy 0 és 1 (azaz

Természetesen ezen súlyokkal tudjuk befolyásolni azt, hogy az egyes modellek mekkora befolyással legyenek a
kialakítandó egyetlen modell kinézetére. Például ha vesszük az „A” fonéma alakot 80%-os súllyal és a „harag”
modelljét 90%-ossal, akkor a súlyozott morfolás eredményeképpen kapott modell egy olyan nagyon dühös arcot
fog ábrázolni, mely éppen azt mondja, hogy „ahhhh”!
A feladatunk az, hogy a fenti modellekből és súlyokból kikalkuláljuk annak az egyetlen egy modellnek a
pontjait, amit aztán végül meg fogunk jeleníteni a időpillanatban. Tehát kalkuláljuk ki a
pontot (azaz
annak koordinátáit), ahol
. Ehhez a következő, súlyozott arányt számoló formulát használjuk:
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Azzal, hogy a
pontokat kikalkuláljuk minden -re és minden -re (azaz az animáció összes frame-jére),
meg is kapjuk az animációnkat.

1.3. Szegmentált morfolás
Súlyozott morfolást alkalmazva természetesen nem csak érzelmeket vihetünk az animációba, de olyan
tetszőleges gesztikulációt is, ami az animációt még élethűbbé teszi. Például az animált karakterünknek néha
pislognia is kellene, néha felemelhetné valamelyik szemöldökét, oldalra nézhetne stb. Ezekhez a gesztusokhoz
is megadhatunk tehát modelleket, mint az a 6.5. ábrán is látható.
6.5. ábra. Gesztikulációs minták

27
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Arci animáció szinkronizálása

Az ábrán a következő arci gesztusokat látjuk:
Grin L, Grin R
Félmosoly bal, illetve jobb oldalon.
Sneer L, Sneer R
Gúnyos mosoly bal, illetve jobb oldalon.
Frown
Szigorú, helytelenítő szájtartás.
Eyebrow Up L, Eyebrow Up R
A bal, illetve jobb szemöldök feljebb emelése.
Eyebrow Down L, Eyebrow Down R
A bal, illetve jobb szemöldök leengedése.
Squint
Hunyorítás.
Blink L, Blink R
Bal, illetve jobb szemmel való pislogás.
Persze ezek után bárminemű gesztikulációs elemek hozzáadhatóak az animációhoz, azonban van egy kis
probléma. Észrevehetjük, hogy minél több modellt morfolunk össze (súlyozott morfolást használva), az egyes
modellek hatása a végső animációra egyre csekélyebb lesz. Ezt persze a súlyokkal valamelyest tudjuk
ellensúlyozni, ám nem tökéletesen. Ha például ki szeretnénk mondatni a karakterünkkel az „E” fonémát, de
közben szeretnénk, ha felemelné mindkét szemöldökét, pislogna és az arcán szomorúság tükröződne, akkor a
fonémát megformáló ajkak szinte nem is fognak megmozdulni. Elsikkad a fonéma alak hatása, hiszen 5 modellt
(2 szemöldök + 2 szem + 1 érzelem) morfolunk még hozzá, és ezen modellek az ajkakat nagyjából
alapértelmezett helyzetben mutatják.
Tehát a fő probléma az, hogy a modellek az arc nagy részét – úgymond – semleges állapotban ábrázolják.
Márpedig az érzelmek és a gesztusok nagy része csupán az arc egy szűkebb régiójára van hatással, vagyis a
modelleknek is csupán az arc egy szegmensére kellene vonatkozniuk.
Mindezek figyelembevételével egy utolsó morfolási technikát, a szegmentált morfolást mutatom be. Továbbra is
-nel jelöljük a pontok számát az arc teljes modelljén. Sorszámozzuk be ezeket a pontokat 1-től -ig (amit
egyébként implicit módon már az előző morfolási technikáknál is elvégeztünk)! Az animáció során használt
modellek minden egyes pontjánál tudni fogjuk, hogy az a teljes modell melyik (mely sorszámú) pontjaként lett
előállítva. Például egy fonéma alak állítsa elő a felső ajak közepén megjelenítendő 98-ik pontot, de ne állítsa elő
a bal szemöldökön megjelenő 134-iket.
Az egyes fonéma alakok, illetve az érzelmeket, gesztusokat kifejező modellek tehát nem (feltétlenül) állnak
pontból; csupán a teljes modell néhány pontját állítják elő. A modellek tehát a következőképpen
formalizálhatók:
6.1. definíció. A modell egy

pár, ahol

és

.

Mit is jelent mindez? Először is a modell a sorszámok
halmazából kiválaszt egy részhalmazt (vigyázat:
nem részintervallumot!), mivel csak az ebbe tartozó sorszámú pontokat fogja ő előállítani. A (jelen esetben 3Ds) pontok sorszámokhoz való rendelését a függvény végzi el.
Nézzük tehát a szegmentált morfolás technikáját! Adott

darab modell:

és adott mindegyikőjükhöz egy-egy súly:
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A feladatunk kikalkulálni az
modellt; azaz egy olyan modellt, mely az arc teljes modelljéhez előállítja
a pontokat. A feladat tulajdonképpen a függvény meghatározása, azaz azt kell megmondanunk, hogy a az
egyes sorszámokhoz milyen pontot rendel. Ehhez a következő formulát használjuk
:

Ezzel a bonyolultan felírt képlettel tehát tulajdonképpen azt az egyszerű hatást érjük el, hogy az egyes modellek
csak és kizárólag arra az arci régióra fognak hatni, amelyhez hozzárendelték őket; az egyéb arci területeket a
kinullázott 0 súly miatt nem befolyásolják.
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7. fejezet - Párbeszédes felületek
programozása .NET-ben
Az utóbbi években a beszédalapú alkalmazások fejlesztésében az egyéni megközelítések helyét fokozatosan az
ipari szabványokon alapuló stratégiák és architektúrák veszik át. A területre jellemző fejlesztési és technológiai
nehézségek abból is eredeztethetők, hogy olyan bonyolult technológiák integrációjára van szükség, mint például
a beszédfeldolgozás, beszédszintézis és dialógusvezérlés.
Ennek a szabványosítási folyamatnak a legjelentősebb hajtómotorja a webes és a telefonos világ
összekapcsolásának igénye volt. Kialakultak és aktivizálták magukat azok a szervezetek, melyek a beszéddel
kapcsolatos szabványok kidolgozásában tevékenyen részt kívántak venni. A területen a következő szervezetek a
legaktívabbak:
W3C (World Wide Web Consortium)
Hagyományosan vezető szerepet játszik a webes technológiák kifejlesztésében. Az egyes specifikációk
kidolgozása munkacsoportokban történik. Egy többlépcsős folyamat eredménye, míg egy specifikációból
W3C-ajánlás lesz, amelyre a webes társadalom és az ipar már szabványként tekint. A beszédalapú és
multimodális alkalmazások területén két munkacsoport végez fejlesztést, a Voice Browser Working Group
(Hangböngésző Munkacsoport) és a Multimodal Interaction WorkGroup (Multimodális Interakció
Munkacsoport).
VoiceXML Forum
Olyan nagyvállalatok (AT&T, IBM, Lucent, Motorola) összefogásából alakult ki, melyek mindegyikének
korábban megvolt a saját ötlete a hangalapú webes szolgáltatásra. Mivel érdekeltek voltak az egységes
hangvezérelt web létrehozásában, közösen elkészítették a VoiceXML 1.0-s változatát, amit 2000.
márciusában bemutattak a W3C-nek. Azóta a fórum nem vesz részt a nyelv továbbfejlesztésében.
SALT Forum
A Cisco, Comverse, Intel, Microsoft, Philips és Scansoft összefogásából jött létre 2001-ben. Közösen
dolgozták ki a SALT (Speech Application Language Tags) 1.0-s változatát, melyet 2002-ben bemutattak a
W3C-nek. Később a SALT-tal kapcsolatos kezdeményezések elhaltak, miután a Microsoft után a többi cég
is áttért a VoiceXML támogatására.
A 7.1. ábrán egy elosztott beszédalapú rendszer javasolt architektúrája látható. A rendszer fő komponense a
beszéd szerver, mely szabványos eszközöket használva oldja meg a beszédfeldolgozás és a beszédszintézis
problémáját. A W3C ajánlásai alapján a beszédfeldolgozó motort az SRGS leíró nyelvet használva
konfigurálhatjuk (lásd a 7.1.2. fejezetet), a beszédszintetizálót pedig SSML tartalmakkal (lásd a 7.1.4. fejezetet).
7.1. ábra. Egy elosztott beszéd alapú rendszer lehetséges architektúrája
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A rendszer másik lényeges komponense a hangos böngésző (voice browser), mely az alkalmazásszerveren fut.
Ennek konfigurációs nyelveként akár a VoiceXML-t [9], akár a SALT-ot választhatjuk. Ezen nyelvekkel ebben
a jegyzetben nem kívánok foglalkozni.
Az olyan nagy szoftvergyártó cégek, mint a Microsoft is beálltak a beszédalapú interfészekkel kapcsolatos
törekvések mögé. 1994-ben a cég kiadta a beszédalapú rendszerek fejlesztését támogató Speech API-ját (SAPI).
Napjainkra ez az API már elavulttá vált, mivel még a régi COM, és nem a .NET technológián alapszik. A .NET
2.0 keretrendszernek azonban részét képezi a System.Speech névtér, melyben a SAPI-ban már megjelent és
kipróbált eszközöket találunk, ám mindezt ellenőrzött .NET környezetbe ágyazva. Mint a 7.2. fejezetben látni
fogjuk, a System.Speech névtér eszközei is szabványos megoldásokat alkalmaznak, mivel SRGS és SSML
tartalmakkal operálnak.

1. Szabványok
Az alábbi alfejezetekben olyan leíró nyelv szabványokat ismertetek, melyeket a később taglalandó fejlesztői
eszközök is támogatnak. Ilyen szabványok – többek között – az SRGS, az SSML és a SISR. Mindhárom leíró
nyelv XML-alapú, ezért legelőször az XML szabvánnyal kívánok foglalkozni.

1.1. XML
Az Extensible Markup Language (XML) napjaink egyik széles körben használt szabványává vált. Az XML egy
általános célú leíró nyelv. Tulajdonképpen speciális célú leíró nyelvek létrehozására való, mint például az
XHTML, a SOAP, az RSS – csak hogy néhány közismert és világszerte használt nyelvet említsek. Az
OpenOffice.org natív fájlformátuma is XML-alapú. A Microsoft Office 2003-tól kezdve lehetőség van XML
formátumban menteni (az Office 2007-től ez az alapértelmezett lehetőség), ezek a jól ismert docx, xlsx, pptx
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stb. formátumok. Ugyanígy XML-alapú nyelv az SRGS, az SSML és a SISR, melyeket párbeszédes rendszerek
konfigurálására fejlesztettek ki, és melyekről a következő alfejezetekben fogok részletesen szólni.
Az XML formátum 1.0-ás verzióját a World Wide Web Consortium (W3C) védnöksége alatt dolgozó XML
Working Group dolgozta ki 1996-ban (azóta több kiadást is megért). A projekt olyan általános célú leíró nyelv
kidolgozását irányozta elő, mely
• lehetővé teszi struktúrált szöveg és információ közzétételét az interneten,
• mind az ember, mind a gép számára könnyen olvasható formátum,
• támogatja a Unicode kódolást, ami lehetővé teszi bármely információ bármely emberi nyelven történő
közlését,
• szigorú szintaktikus és elemzési követelményeket támaszt, ami biztosítja, hogy a szükséges elemzési
algoritmus egyszerű, hatékony és ellentmondásmentes maradjon,
• platform- és alkalmazásfüggetlen, így viszonylag immúnis a technológiai változásokkal szemben.
Egy XML dokumentum felépítése nagyon egyszerű – és talán éppen ezért nagyon általánosan használható. A
dokumentum meghatározó részét az ún. markup teszi ki, mely tulajdonképpen az elemzés során speciális
jelentéssel bíró szövegrész. Markup-ként tekintünk – többek között – az olyan karaktersorozatra, mely „<”
karakterrel kezdődik és „>” karakterrel végződik.
Egy XML dokumentum a következő egységekből épül fel:
Tag
Olyan markup, mely „<” karakterrel kezdődik és „>” karakterrel végződik. Három fajta tag létezik:
• Nyitó tag: pl. <section>
• Záró tag: pl. </section>
• Üres elem tag: pl. <linebreak/>
Elem (element)
A dokumentum egy olyan logikai egysége, mely vagy nyitó tag-gel kezdődik és záró tag-gel végződik, vagy
csupán egy üres elem tag-ből áll. Például a <greeting>Hello, world.</greeting> egy XML elem. Az
üres elem tag-ek egyébként megfelelnek az olyan nyitó-záró tag párnak, melyek között nem áll semmi;
például a <nothing/> elemnek megfelel a <nothing><nothing/>.
A nyitó és záró tag-ek közti részt a tag tartalmának (content) nevezzük. Ez tartalmazhat markup-okat is,
például más elemeket; ezeket a tag gyermek elemeinek (child elements) nevezzük.
Attribútum (attribute)
Egy nyitó vagy egy üres elem tag tartalmazhat kulcs-érték párokat is. Egy példa lehet a következő:
<step number="3" order="asc">Connect A to B.</step>

Ebben a példában két attribútumot használtam: az egyik number névre hallgat és „3” az értéke, a másik
order névre, „asc” értékkel.
XML deklaráció
Az XML documentum kezdetén olyan információk állhatnak, melyek magáról a dokumentumról közölnek
információkat. Például:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

Mint látható, a deklaráció a „<?xml … ?>” szintaxist követi. Ebben a példában a version attribútum a
használt XML szabvány verziószámára utal.1 Az encoding pedig a dokumentumban használt
karakterkódolásra (mely jelen esetben Unicode).
1

Az 1.0 szabvány 5. kiadása 2008. novemberében jelent meg. Lásd: [10].
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Megjegyzés
Megjegyzések bárhol előfordulhatnak az XML dokumentumban, de semmiképpen sem más markup-ok
belsejében. A megjegyzést a „<!--” karaktersorozat vezeti be, és a „-->” zárja le. Például:
<!-- This is a comment before the <section> tag -->

A 7.2. ábrán egy példa XML dokumentum látható. Érdekesség, hogy ahogy a tag-ek tartalma, úgy a tag-ek neve
is magyar; de – mint írtam – bármilyen emberi nyelvet támogat az XML formátum az Unicode kódoláson
keresztül.
7.2. ábra. XML dokumentum

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Recept név="kenyér" elk_idő="5 perc" sütés_idő="3 óra">
<cím>Egyszerű kenyér</cím>
<összetevő mennyiség="3" egység="csésze">Liszt</összetevő>
<összetevő mennyiség="10" egység="dekagramm">
Élesztő
</összetevő>
<összetevő mennyiség="1.5" egység="csésze">
Meleg víz
</összetevő>
<összetevő mennyiség="1" egység="teáskanál">Só</összetevő>
<Utasítások>
<lépés>Keverj össze minden összetevőt,
aztán jól gyúrd össze!</lépés>
<lépés>Fedd le ruhával és hagyd pihenni
egy óráig egy meleg szobában!</lépés>
<lépés>Gyúrd össze újra, helyezd bele egy bádog edénybe,
aztán süsd meg a sütőben!</lépés>
</Utasítások>
</Recept>

A helyesen formázott XML dokumentumnak többek között a következő szabályoknak kell megfelelnie:
• Egyetlen gyökér elem lehet egy dokumentumban. Azonban például az XML deklaráció és megjegyzések
megelőzhetik a gyökér elemet.
• A tag-ek egymásba ágyazhatók, de nem lehetnek átfedők. Mindegyik nem gyökér elemet másik elemnek kell
magában foglalnia.
• Minden attribútum érték idézőjelek között van, vagy szimpla( ’) vagy dupla(") idézőjelek között.
• A dokumentum megfelel a karakterkészlet definíciónak. Ha az XML deklarációban nincs karakterkészlet
definiálva, Unicode karakterkészletet feltételez.
• Az elem nevek kisbetű-nagybetű érzékenyek. Például a következő egy helyesen formázott pár:
<ÉnPéldám> … </ÉnPéldám>

míg ez nem:
<ÉnPéldám> … </Énpéldám>

1.2. SRGS
A Speech Recognition Grammar Specification (SRGS) szabvány 1.0-ás verziójának ajánlását [5] a W3C 2004ben adta ki. A szabvány egy olyan egységes, XML-alapú formátumot ír le, melyen keresztül mi, fejlesztők a
beszédfelismerő alkalmazásunk számára egy nyelvtant specifikálhatunk.
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A megadott nyelvtan egy környezetfüggetlen nyelvtan (lásd a 4.2. fejezetet), melyet lehetőségünk van ellátni az
elemzésre vonatkozó járulékos információkkal, például:
• Esetszétválasztások (alternatívák) esetén az egyes esetekhez súlyok rendelhetők.
• Az elemzendő input egyes részei „kimenthetők” úgynevezett tag-ekbe, melyek tulajdonképpen wildcardokként funkcionálnak.
Nyelvtanok: a grammar elem.
Minden SRGS fájl gyökerében egy grammar elem foglal helyet. A 7.3. ábrán mintaként egy SRGS nyelvtan
látható.
7.3. ábra. Egy angol nyelvű, SRGS nyelvtan

<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
version="1.0" xml:lang="en-US" root="request">
<rule id="person">
<one-of>
<item>Joe</item>
<item>Jane</item>
</one-of>
</rule>
<rule id="request">
may I speak with <ruleref uri="#person" />
</rule>
</grammar>

A grammar elemnek néhány kötelező és több opcionális attribútuma is létezik. Ezek közül a fontosabbakat
foglalja össze a következő táblázat:

Attribútum

Státusz

Leírás

xmlns

kötelező

A fájlban használt XML névterek
megadására. Az alapértelmezetten
használandó névtér azonosítója:
http://www.w3.org/2001/06/grammar

xml:lang

kötelező

A fájlban használt elsődleges nyelv és
régió megadására, a .NET-ben
megszokott xx-YY formátumban, ahol xx
a nyelv, YY pedig a régió (ország)
azonosítója. Pl. az amerikai angolt az enUS , a magyar nyelvet pedig a hu jelöli.

version

kötelező

Annak az SRGS specifikációnak a
verziószáma, melyet a nyelvtanunk
implementál. Ennek egyelőre kötelezően
1.0-nak kell lennie.

root

opcionális

A nyelvtan azon szabályának azonosítója,
melyből az elemzés indul. Azaz a
környezetfüggetlen nyelvtan
mondatszimbólumát specifikálhatjuk így.

Mint a 7.3. ábrán látható példából is megállapítható, a grammar elemen belül rule elemeket sorolhatunk fel.
Ezek ismertetése következik a továbbiakban.
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Szabályok: a rule elem.
Minden egyes megadott rule elem a nyelvtan egy-egy szabályát hivatott megadni. A 7.4 ábrán egy példa
látható.
7.4. ábra. Egy SRGS szabály

<rule id="üdvözlés" scope="public">
Legyen
<one-of>
<item>szép napod</item>
<item>pihentető délutánod</item>
</one-of>
kedves
<one-of>
<item>Éva</item>
<item>Laci</item>
</one-of>
</rule>

A rule attribútumait a következő táblázat foglalja össze:

Attribútum

Státusz

Leírás

id

kötelező

A szabály egyedi azonosítója, melyen
keresztül később hivatkozni tudunk rá.

scope

opcionális

A szabály hatókörét tudjuk vele beállítani,
mely public vagy private lehet. Az
alapértelmezett hatókör a private .

A private hatókörű szabályok csak az adott nyelvtanban érhetőek el, míg a public hatókörűek mindenhonnan.
A szabályok azonosítójának a saját hatókörükben egyedieknek kell lenniük. Ez azt is jelenti, hogy két különböző
nyelvtanban lehet két ugyanolyan azonosítójú private szabály.
A szabály fejlécének megadása után következhet a szabály törzsének (azaz jobb oldalának) a megadása. A rule
törzse a következő elemek szekveciáját tartalmazhatja:
• tetszőleges szó (mely természetesen nem tartalmazhat speciális XML formázási karatereket)
• item elem: univerzális elem, de a tartalmára vonatkozóan speciális beállítások megadását is lehetővé teszi
• ruleref elem: más szabályokra való hivatkozás
• one-of elem: alternatívák megadása
Szabályhivatkozások: a ruleref elem.
A szabály törzsében előfordulhat, hogy egyéb szabályokra szeretnénk hivatkozni. Pontosan erre való a ruleref
elem.
Hogy melyik szabályra is akarunk hivatkozni, az uri attribútumban tudjuk megadni. Természetesen a
hivatkozott szabály azonosítóját kell itt feltüntetnünk, ám az erre való hivatkozás formája kétfajta lehet: lokális
vagy globális.
Lokális:
Az aktuális nyelvtanban megtalálható szabályra hivatkozunk, uri="#azonosító" formában.
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Globális:
Egy tetszőleges (másik) nyelvtanban levő szabályra hivatkozunk, uri="nyelvtanURI#azonosító"
formában. Természetesen egy másik nyelvtanban található szabályra csak akkor tudunk hivatkozni, ha az
public hatókörű.
A 7.5. ábrán látható példában lokális hivatkozásokat használunk.
7.5. ábra. SRGS szabályhivatkozások

<rule id="jókívánság">
<one-of>
<item>szép napod</item>
<item>pihentető délutánod</item>
</one-of>
</rule>
<rule id="személy">
<one-of>
<item>Éva</item>
<item>Laci</item>
</one-of>
</rule>
<rule id="üdvözlés">
Legyen <ruleref uri="#jókívánság"/>
kedves <ruleref uri="#személy"/>
</rule>

Alternatívák: a one-of elem.
A one-of elem esetszétválasztást tesz lehetővé. Azaz a one-of -ban felsorolt alternatívák bármelyikével
illesztésre kerülhet az input. Az egyes alternatívákat egy-egy item elemként kell megadni, mint az a 7.5. ábrán
látható.
Lehetőség van az egyes alternatívákhoz súlyokat rendelni, a item weight attribútumát keresztül. A súly pozitív
lebegőpontos szám lehet. A weight megadása opcionális, alapértelmezett értéke 1. A 7.6. ábrán egy példa
látható.
7.6. ábra. SRGS alternatívák

<one-of>
<item weight="3.4">sütemény</item>
<item weight="2">sör</item>
<item>kóla</item>
</one-of>

Ismétlések: a repeat attribútum.
Az item elem repeat attribútumán keresztül lehetőségünk van bizonyos tartalmak ismételtetésére. A
megengedett ismétlések száma 0 vagy pozitív lehet, és a megadása többféleképpen történhet:

repeat="n"

Pontosan n-szer ismétlődhet a tartalom.

repeat="m-n"

A tartalom legalább m-szer, de legfeljebb n-szer kell
ismétlődjön.

repeat="m-"

A tartalom legalább m-szer kell ismétlődjön.
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Gyakori speciális eset a repeat="0-1" , hiszen ekkor a megadott tartalom opcionális. A 7.7. ábrán egy ilyen
példa látható.
7.7. ábra. Opcionális tartalom ismétlésként megadva SRGS-ben

Menjünk <item repeat="0-1">a legközelebbi</item> moziba

Tetszőleges tartalom: a tag elem.
Bármelyik rule elem tartalmazhat tag elemeket, ahogy a 7.8. ábrán látható példa is mutatja.
7.8. ábra. Tag-ek használata SRGS-ben

<rule>
<one-of>
<item><tag>username</tag> a nevem</item>
<item>szólíts <tag>username</tag>nek</item>
<item>szólíts <tag>username</tag>nak</item>
</one-of>
</rule>

Egy tag elem helyére tetszőleges szöveget helyettesíthet a nyelvtani elemző, azaz az elemző a tag helyére
helyettesített szöveget már nem fogja elemezni. A tag-hez – mint a példában is látható – egy azonosítót
rendelünk (username ), amin keresztül az elemzés után majd el tudjuk érni a tag-be helyettesített szöveget.
Ezzel a tag tartalma felhasználható a későbbi szemantikai elemzéshez (lásd a 7.1.3. fejezetet).
Egy összetett példa.
A 7.9. ábrán egy összetettebb példa nyelvtan látható. Ráadásul ennek a nyelvtan szabályaira hivatkoznak olyan
szabályok, melyek egy másik fájlban (7.10. ábra) vannak definiálva. Képzeljük el, hogy a felhasználó az „I want
to fly to Philadelphia, North Dakota” mondatot gépeli vagy mondja – mely mondat a megadott nyelvtanban
értelmezhető. Hasonlóképpen helyes mondat lehetne az „I want to swim to Siófok”, ahol a „Siófok” szó a swimtarget azonosítójú tag-ben kerül letárolásra.
7.9. ábra. SRGS fájl, melyre http://www.welcome.com/places.grxml néven fogunk
hivatkozni

<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
xml:lang="en-US" version="1.0" root="city_state">
<rule id="city" scope="public">
<one-of>
<item>Boston</item>
<item>Philadelphia</item>
<item>Fargo</item>
</one-of>
</rule>
<rule id="state" scope="public">
<one-of>
<item>Florida</item>
<item>North Dakota</item>
<item>New York</item>
</one-of>
</rule>
<rule id="city_state" scope="public">
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<ruleref uri="#city"/> <ruleref uri="#state"/>
</rule>
</grammar>

7.10. ábra. SRGS fájl, mely egy másik fájl szabályaira hivatkozik

<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
xml:lang="en-US" version="1.0" root="booking">
<!-- Hivatkozás a másik fájl gyökérszabályára -->
<rule id="flight" scope="public">
I want to fly to
<ruleref uri="http://www.welcome.com/places.grxml"/>
</rule>
<!-- Hivatkozás a másik fájl meghatározott szabályára -->
<rule id="exercise" scope="public">
I want to walk to
<ruleref uri="http://www.welcome.com/places.grxml#city"/>
</rule>
<!-- Tag használata a tetszőleges tartalom kinyerésére -->
<rule id="wet" scope="public">
I want to swim to <tag>swim-target</tag>
</rule>
<rule id="booking" scope="public">
<one-of>
<item><ruleref uri="#flight"/></item>
<item><ruleref uri="#exercise"/></item>
<item><ruleref uri="#wet"/></item>
</one-of>
</rule>
</grammar>

1.3. SISR
A Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) szabvány 1.0-ás verziójának ajánlását [4] a W3C
2007-ben adta ki. A szabvány célja, hogy egy nyelvi elemző számára megadott nyelvtanba ún. szemantikus tageket ágyazhassunk, melyek segítségével kinyert információkat vissza tudjuk adni a nyelvtant használó
alkalmazásunknak. A SISR szabvány elsősorban azt specifikálja, hogy az SRGS tartalmakat miképpen (milyen
szintaxist használva) tudjuk kiegészíteni SISR elemekkel. Én is ezekkel a kérdésekkel fogok (alapszinten)
foglalkozni ebben a fejezetben.
Az alapkérdés az, hogy hogyan „fűzzünk bele” egy környezetfüggetlen nyelvtanba szemantikai információkat?
Erre a SISR egy pofonegyszerű megoldást kínál: a nyelvtan minden egyes nemterminális szimbólumához
rendeljünk egy-egy változót. Ezen változóknak bármikor értéket adhatunk a nyelvi elemzés során, és bármikor
kiolvashatjuk az értéküket. Mivel az SRGS-ben a nemterminális szimbólumokat a szabályok (rule elemek)
reprezentálják, így a fent említett változók ezekhez fognak tartozni, és ezért szabályváltozóknak (rule variables)
nevezzük őket.
A szabályváltozók nem típusosak (explicit módon). Általában skaláris értékeket szoktunk hozzájuk rendelni, pl.
sztringeket vagy numerikus értékeket (egészeket, lebegőpontos számokat). Nagyon hasznos jellemzője a
szabályváltozóknak, hogy rekordként is funkcionálhatnak, azaz lehetnek (nevesített) mezőik. Ily módon
lehetőségünk van egy szabályváltozóban strukturált formában is adatokat tárolni.
Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, hadd ejtsek szót arról, hogy milyen formai követelményeknek kell
eleget tennie az SRGS nyelvtanunknak ahhoz, hogy SISR tag-eket (és velük együtt szabályváltozókat)
használhassunk benne. A nyelvtanunk fejlécében (azaz a grammar elemben) jelölni kell, hogy milyen
szemantikus tag-formátummal kívánunk dolgozni. A grammar -nek létezik egy tag-format attribútuma, mely
pontosan ennek specifikálására szolgál. A SISR szabvány két lehetséges értéket ajánl fel ezen attribútumhoz:
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• semantics/1.0 : ekkor a nyelvtan tag elemeinek tartalma ún. ECMAScript szintaxisú lehet. Azaz a tag ekben kihasználhatjuk egy teljes szkriptnyelv kifejező erejét.
• semantics/1.0-literals : a tag -ek tartalma kizárólag literál lehet. Nem rendelkezik olyan nagy kifejező
erővel.
Én a továbbiakban az előbbi lehetőségről kívánok szót ejteni, illetve a 8.2.1. fejezet példakódjában is ezt a
formátumot fogom használni.
Tehát a grammar elemünk innentől kezdve a következőképpen fog megjelenni:

<grammar version="1.0" xml:lang="en-US"
xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
tag-format="semantics/1.0">
</grammar>

Most pedig térjünk át a szabályváltozók témájára, illetve arra, hogy milyen szintaxist (milyen szkriptnyelvet)
használva tudjuk azok értékét beállítani, illetve kiolvasni! Ha egy szabályon belül szereplő tag elemben
szeretnénk az adott szabály változójának értékét beállítani, ezt „out=... ” formában tudjuk megtenni. Vegyünk
egy egyszerű példát, ahol a nyelvi elemző egy eldöntendő válaszra vár kérdést a felhasználótól, és a kapott
választ szeretné a szabályváltozókon keresztül visszaadni az alkalmazásnak! A 7.11. ábrán egy ilyen példát
látunk.
7.11. ábra. Szabály saját változójának az értékadása

<grammar version="1.0" xml:lang="en-US"
xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
tag-format="semantics/1.0" root="answer">
<rule id="answer" scope="public">
<one-of>
<item><ruleref uri="#yes"/></item>
<item><ruleref uri="#no"/></item>
</one-of>
</rule>
<rule id="yes">
<one-of>
<item>yes</item>
<item>yeah<tag>out="yes"</tag></item>
<item><token>you bet</token><tag>out="yes"</tag></item>
<item xml:lang="fr-CA">oui<tag>out="yes"</tag></item>
</one-of>
</rule>
<rule id="no">
<one-of>
<item>no</item>
<item>nope</item>
<item>no way</item>
</one-of>
<tag>out="no"</tag>
</rule>
</grammar>

A példában keressük meg a tag elemeket! Látható, hogy a „yes” szabályon belül kissé máshogy oldottuk meg a
szabályváltozó beállítását, mint a „no” szabályban. A „yes” szabályban minden egyes item elemen belül
beállítjuk a változót, jóllehet feleslegesen, ugyanis a „no” szabály ezt takarékosabban oldja meg (a one-of
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után). Megjegyezném még, hogy a „yes” szabály első item -ében mégsem használtam értékadást; ennek az az
oka, hogy a szabályváltozó alapértelmezett értékként a szabály által éppen sikeresen illesztett szövegrészt veszi
fel.
A fenti példában a „yes” és „no” szabályok változóit a harmadik szabálynak, az „answer”-nek ki kéne tudnia
olvasnia ahhoz, hogy az alkalmazásnak visszaadja a kívánt választ. Ez utóbbi feladat egyébként mindig a root
szabályra vár. Ehhez ki kell egészítenünk ezt a szabályt egy tag -gel, mint azt a 7.12. ábra mutatja.
7.12. ábra. Legutoljára alkalmazott szabály változójának kiolvasása

<rule id="answer" scope="public">
<one-of>
<item><ruleref uri="#yes"/></item>
<item><ruleref uri="#no"/></item>
</one-of>
<tag>out=rules.latest()</tag>
</rule>

A rules.latest() kifejezés segítségével tudjuk mindig kiolvasni a legutoljára alkalmazott szabály változóját.
Most nézzük a használható szintaxis bővebb kifejtését!
Az out változó.
Mint említettem, az out változó segítségével hozzáférhetünk az aktuális (azaz magát a változót használó
szkriptet magában foglaló) szabály változójához. A legegyszerűbb felhasználási lehetőségekről már beszéltem,
erre példák:

out="érték"
out=11
out=3.2

Mint említettem, a szabályváltozóknak lehetnek mezői is. A mezőket mi magunk definiáljuk, implicit módon, a
következő formában:

out.mezo1="érték"

Összetett kifejezések.
Egy tag -en belül akár több parancsot is szerepeltethetünk; ezeket pontosvesszővel kell egymástól elválasztani.
További előnyös dolog, hogy az értékadások jobb oldalán akár összetett kifejezéseket is szerepeltethetünk,
különböző operátorokat használva. Egy erre vonatkozó példa:

<tag>
out.operandus1 = 3; out.operandus2 = 6;
out = out.operandus1 + out.operandus2;
</tag>

40
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Párbeszédes felületek programozása
.NET-ben
A rules objektum.
Természetesen esetenként szeretnénk hozzáférni más szabályok (és nem feltétlenül az aktuális szabály)
változóihoz. Ezt a rules objektum segítségével tehetjük meg; a rules.rulename kifejezéssel hivatkozhatunk a
rulename nevű szabály változójára. A 7.13. ábrán egy erre vonatkozó, összetettebb példát láthatunk.
7.13. ábra. Tetszőleges szabály változójának az elérése

<grammar version="1.0" xml:lang="en-US"
xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
tag-format="semantics/1.0" root="drink">
<rule id="drink">
<tag>rules.foodsize="medium"</tag>
<item repeat="0-1">
<ruleref uri="#foodsize"/>
</item>
<ruleref uri="#kindofdrink"/>
<tag>
out.drinksize=rules.foodsize;
out.type=rules.kindofdrink;
</tag>
</rule>
<rule id="foodsize">
<one-of>
<item>small</item>
<item>medium</item>
<item>large</item>
</one-of>
</rule>
<rule id="kindofdrink">
<one-of>
<item>coke</item>
<item>pepsi</item>
</one-of>
</rule>
</grammar>

A példa „small coke”, „large pepsi” típusú szövegek elemzésére való. Mint a „drink” szabály item eleme
mutatja, az üdítő méretére vonatkozó jelző akár el is hagyható, hiszen a repeat="0-1" attribútum opcionális
elemet jelöl. Éppen ezért rögtön a szabály elején látunk egy érdekes értékadást, mely a „foodsize” szabály
változójához rendeli az alapértelmezett „medium” értéket.
Mivel a „drink” a root szabály, így az ő feladata, hogy az alkalmazás számára továbbítsa a kinyert szemantikus
tartalmat. Ezért a szabály végén található tag -ben beállítja saját változójának „drinksize” és „type” mezőit.
Mint látható, ezek a másik két szabály változóit kapják értékül.
Természetesen

lehetőség

van

a

hivatkozott

szabályváltozó

egy

mezőjének

az

elérésére

is

rules.rulename.propname formában, ahol a propname a hivatkozott mező neve. Például:

rules.drink.drinksize = "large"

Mint egy korábbi példában már utaltam rá, nem csak nevesítve tudunk szabályváltozókra hivatkozni, hanem a
rules.latest() kifejezéssel az legutoljára alkalmazott szabály változójához férünk hozzá. Például:

out.countOfDrinks = rules.latest().numOfBottles
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A meta objektum.
A szabályváltozókon túl minden szabályhoz ún. metaadatok is tartoznak. Ezek az adatok csak olvashatóak,
módosítani nem tudjuk őket; maga a nyelvi elemző tartja karban az értéküket. Az értékük az éppen elemzés alatt
álló input szövegtől függ, jobban mondva attól, hogy ennek az inputnak mely részét sikerült az adott szabály
segítségével elemezni.
Két metaadatot szeretnék megemlíteni:
• text : a meta.rulename.text kifejezéssel magát a „rulename” nevű szabállyal illesztett szövegrészt tudjuk
lekérdezni.
• score : a meta.rulename.score kifejezéssel az illesztés bizonyosságát (confidence) tudjuk számszerű
értékként lekérdezni.
A meta objektum esetén is használhatjuk a latest() metódust: a meta.latest() kifejezéssel tudjuk elérni a
legutoljára alkalmazott szabály metaadatait. Hasonlóképpen, a meta.current() kifejezéssel az aktuálisan
szabály metaadataira hivatkozhatunk. Példák:

out.toCity = meta.city.text
out.parsedText = meta.current().text
out.answer.parsed = meta.latest().text
out.answer.confidence = meta.latest().score

Egy összetett példa.
Egy komplexebb példát szeretnék bemutatni három részletben. Ez a példa a korábbi, üdítőitalokra vonatkozó
példának a továbbfejlesztése, melyben lehetőségünk van pizzát is rendelni az üdítő mellé, ehhez hasonló
mondatokkal: „I would like a large coke and two regular pizzas.”
A 7.14. ábrán az SRGS-fájlunk eleje látszódik, a root szabállyal, melynek neve „order”. Mint látható, ezen
szabály változójának két mezője van: „drink” és „pizza”. A „drink” ráadásul egy összetett mező, hiszen van egy
„liquid” és egy „drinksize” mezője. Persze – bár ez még most nem látszódik – a „pizza” mező is összetett lesz;
de erről majd később.
7.14. ábra. SISR – Összetett példa I

<grammar version="1.0" xml:lang="en"
xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
tag-format="semantics/1.0" root="order">
<rule id="order">
I would like a
<ruleref uri="#drink"/>
<tag>
out.drink = new Object();
out.drink.liquid=rules.drink.type;
out.drink.drinksize=rules.drink.drinksize;
</tag>
and
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<ruleref uri="#pizza"/>
<tag>out.pizza=rules.pizza;</tag>
</rule>

Az előző szabály hivatkozott a „drink” szabályra; ezt és az ehhez kapcsolódó szabályokat láthatjuk a 7.15.
ábrán. Ezeket a szabályokat nem magyaráznám túl, hiszen egy korábbi példával nagyjából egybeesnek.
7.15. ábra. SISR – Összetett példa II

<rule id="drink">
<ruleref uri="#foodsize"/>
<ruleref uri="#kindofdrink"/>
<tag>
out.drinksize=rules.foodsize;
out.type=rules.kindofdrink;
</tag>
</rule>
<rule id="kindofdrink">
<one-of>
<item>coke</item>
<item>pepsi</item>
<item>coca cola<tag>out="coke"</tag></item>
</one-of>
</rule>
<rule id="foodsize">
<tag>out="medium"</tag>
<item repeat="0-1">
<one-of>
<item>small<tag>out="small";</tag></item>
<item>medium</item>
<item>large<tag>out="large";</tag></item>
<item>regular<tag>out="medium";</tag></item>
</one-of>
</item>
</rule>

Lássuk viszont a pizzákra vonatkozó szabályokat, a 7.16. ábrán! Bár az előzmények alapján olyan nagy
újdonságokra ebben sem bukkanunk, mégis szeretnék egy korábbi, a root szabállyal kapcsolatos
megjegyzésemre kitérni. Mint látható, a „pizza” szabály változójának két mezője van: „pizzasize” és „number”.
Miután ezeknek értéket adunk a szabály tag -jében, az elemző visszatér a root szabályba (lásd a 7.14. ábrát),
ahol a „pizza” szabály változójának értékét (mely egy rekord) átadja a root szabály változójának. Mindezzel azt
szerettem volna demonstrálni, hogy akár komplett rekordokat is tudunk mozgatni az egyes értékadásokban.
7.16. ábra. SISR – Összetett példa III

<rule id="pizza">
<ruleref uri="#number"/>
<ruleref uri="#foodsize"/>
<tag>
out.pizzasize=rules.foodsize;
out.number=rules.number;
</tag>
<one-of>
<item>pizza</item>
<item>pizzas</item>
</one-of>
</rule>
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<rule id="number">
<one-of>
<item>
<tag>out=1</tag>
<one-of>
<item>a</item>
<item>one</item>
</one-of>
</item>
<item>two<tag>out=2</tag></item>
<item>three<tag>out=3</tag></item>
</one-of>
</rule>
</grammar>

1.4. SSML
A beszédszintetizátor bemenete lehet egyszerű szöveg, de gyakran kívánatos jelöltté tenni a szöveget, hogy a
beszéd nyelvét, sebességét, a hangsúlyt, a hangerőt, a hangmagasságot, a beszélőt (azaz a gépi hangot) és egyéb
tényezőket szabályozhassuk a generált beszédben. Például ha szeretnénk, hogy a beszédszintetizátor a „Szólj
Julinak, hogy nagyon siessen” mondatban a „nagyon” szót hangsúlyosabban, hangosabban, kicsit a
hang(magasság)ot felemelve ejtse ki, akkor ezt a szövegben speciális jelölőkkel (pl. XML elemekkel) kell
kifejezésre juttatnunk.
Az SSML (Speech Synthesis Markup Language) biztosítja ezt a lehetőséget. Az SSML egy W3C-ajánlás, amit a
W3C Hangböngésző Munkacsoportja (Voice Browser Working Group) fejlesztett ki, és publikált 2004-ben [6].
Az SSML támogatása alapkövetelmény a VoiceXML és a SALT platform számára is.
Az SSML markup-jainak többsége a nyelvi tartalmakat fejlesztő informatikusok által is könnyen használható,
míg néhány alacsonyszintű jellegzetesség (pl. phoneme , prosody ) használata speciális (pl. nyelvészeti) tudást
kíván.
A speak gyökér elem.
Minden SSML fájl gyökerében egy speak elem foglal helyet. A 7.17. ábrán mintaként egy SSML dokumentum
látható.
7.17. ábra. Az SSML speak eleme, illetve az xml:lang attribútum használata

<speak xmlns="http://www.w3.org/2001/10/synthesis"
version="1.0" xml:lang="en-US">
<s>Today, 2/1/2000.</s>
<!-- Today, February first two thousand -->
<s xml:lang="it">Un mese fa, 2/1/2000.</s>
<!-- Un mese fa, il due gennaio duemila -->
<!-- One month ago, the second of January two thousand -->
</speak>

A speak elemnek néhány kötelező és több opcionális attribútuma is létezik. Ezek közül a fontosabbakat foglalja
össze a következő táblázat.

Attribútum

Státusz

Leírás
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xmlns

kötelező

A fájlban használt XML névterek
megadására. Az alapértelmezetten
használandó névtér azonosítója:
http://www.w3.org/2001/10/synthes
is

xml:lang

kötelező

A fájlban használt elsődleges nyelv és
regió megadására.

version

kötelező

Annak az SSML specifikációnak a
verziószáma, melyet a nyelvtanunk
implementál. Ennek egyelőre kötelezően
1.0-nak kell lennie.

A nyelv megadása: az xml:lang attribútum.
Mint írtam, a speak gyökér elemnek létezik xml:lang attribútuma. Ennek értéke meghatározza a
dokumentumban használt alapértelmezett nyelvet és régiót. Ezeket a .NET-ben megszokott xx-YY
formátumban, ahol xx a nyelv, YY pedig a régió (ország) azonosítója. Pl. az amerikai angolt az en-US , a magyar
nyelvet pedig a hu jelöli.
Az SSML elemek közül nem csak a speak -nek, hanem a p , s és voice elemeknek (ezekkel később
foglalkozom) is van xml:lang attribútumuk.
A 7.17. ábrán látható példában a dokumentum alapértelmezett nyelve az amerikai angol, így az első s elem
tartalmában szereplő „2/1/2000” dátum „February first two thousand”-ként lesz majd kiejtve. A második s elem
nyelve az it , azaz olasz, melynek következményeként ugyanazt a dátumot „il due gennaio duemila”-ként ejti ki
a beszédszintetizátor. Ez a példa jól demonstrálja, hogy a megjelölt nyelv milyen mértékben befolyásolhatja a
szövegnormalizálás folyamatát.
Szövegstruktúra: a p és s elemek.
A p elem bekezdést (paragraph), az s mondatot (sentence) reprezentál. Mint korábban írtam, mindkét elemnek
létezik xml:lang attribútuma.
A p és s elemek használata opcionális, és tulajdonképpen csak arra való, hogy kezünkbe vegyük az irányítást és
explicit módon határozzuk meg az adott szöveg struktúráját. Azon szövegrészek esetén, melyek p és s elemeken
kívül helyezkednek el, a beszédszintetizátor automatikus megpróbálja azok struktúráját kikövetkeztetni a szöveg
nyelv-specifikus tulajdonságai alapján.
Mind a p , mind az s elemek a következő elemek bármelyikét tartalmazhatják: audio , break , emphasis ,
prosody , sub , voice (és még a mark , phoneme , say-as elemek, melyekre nem fogok kitérni). Továbbá a p
elemek tartalmazhatnak s elemeket is.
Helyettesítések: a sub elem.
A sub elem egy helyettesítő szöveget határoz meg egy másik szöveghez. A 7.18. ábrán látható példában a sub
tag használatát láthatjuk.
7.18. ábra. Az SSML sub eleme

<speak xmlns="http://www.w3.org/2001/10/synthesis"
version="1.0" xml:lang="hu">
<sub alias="World Wide Web Consortium">W3C</sub>
<sub alias="Eszterházy Károly Főiskola">EKF</sub>
</speak>
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A sub elem alias attribútuma kötelező, és az elem által tartalmazott szöveget helyettesítő szöveget határozza
meg. A sub elem csak és kizárólag szöveget tartalmazhat (azaz XML-elemeket nem).
Beszédhang kiválasztása: a voice elem.
A voice elem a beszédhang kiválasztására használható. Attribútumait a következő táblázat foglalja össze:

Attribú Státusz
tum

Leírás

xml:la opcionáli Nyelv kiválasztása (ahogy a korábbi fejezetekben arról már szó volt).
ng
s
gender opcionáli A kiválasztott beszélő (beszédhang) neme. Lehetséges értékei:

s

• male (férfi)
• female (női)
• neutral (semleges)

age

opcionáli A kiválasztott beszélő életkora években megadva (nemnegatív egész
s
szám).

varian opcionáli A kiválasztott hang variánsai közül választhatunk egyet, ugyanis a
t
s
beszédszintetizátorban pl. több lehetséges férfi hang is lehet installálva.

A variánsok 1-től sorszámozottak, azaz az attribútum értéke pozitív egész
szám lehet.
name

opcionáli A beszédszintetizátorban installált hangokhoz név is lehet rendelve. Név
s
alapján tudunk beszédhangot választani ezen attribútum segítségével. Az
attribútum értéke egy lista is lehet, melyben a neveket vesszővel
választjuk el, és melyben a neveket precendencia szerinti sorrendben
szerepeltetjük.

A 7.19. ábrán a voice elem használatára látunk pár példát. A 7.20. ábrán azt demonstrálom, hogy a voice
elemek attribútumai hogyan öröklődnek lefelé az SSML dokumentum fájában.
7.19. ábra. Az SSML voice eleme

<!-- Női hang kiválasztása -->
<voice gender="female">Mary had a little lamb,</voice>
<!-- Egy másik női hang kiválasztása -->
<voice gender="female" variant="2">
Its fleece was white as snow.
</voice>
<!-- Hang választása TTS-specifikus név alapján -->
<voice name="Mike">I want to be like Mike.</voice>

7.20. ábra. Öröklés az SSML voice elemei között

<!-- Női hang -->
<voice gender="female">
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<!-- Női gyermek-, azaz lányhang -->
<voice age="6">
<!-- Japán lányhang -->
<voice xml:lang="ja">
</voice>
</voice>
</voice>

Hangsúly: az emphasis elem.
Az emphasis elem segítségével a tartalmazott szövegrész hangsúlyozását, nyomatékát lehet szabályozni. Mivel
a beszédszintetizátor által alkalmazott hangsúly mértéke nyelvenként eltérő lehet, ezért SSML-ben annak
szabályozása eléggé deklaratív módon történik, a level attribútumon keresztül. A level lehetséges értékei:
strong, moderate, none, reduced. Az alapértelmezett hangsúlyszint a moderate.
A strong és a moderate szintek erősebb, illetve mérsékelt hangsúlyozást kezdeményeznek. Hogy a
beszédszintetizátor ezt a hangsúlyozást pontosan hogyan éri el, teljesen nyelvfüggő (változhat a hangmagasság,
az időzítés, a hangerő, és lehetnek más akkusztikai változások is).
A reduced szint tulajdonképpen pont a hangsúlyozás fordítottját váltja ki. A none szint utasítja a
beszédszintetizátort, hogy tipikus hangsúlyozást alkalmazzon.
Az emphasis elemek használatára a 7.21. ábrán egy példa látható.
7.21. ábra. Az SSML emphasis eleme

Ez egy <emphasis>nagy</emphasis> autó!
Ez egy <emphasis level="strong">hatalmas</emphasis> ház!

Szünet: a break elem.
A break egy üres elem tag, mellyel a szavak közötti szünetek nagyságát tudjuk szabályozni. Természetesen a
break elemek használata teljesen opcionális – ha két szó között nincs jelen break , akkor a szünet nagyságát a
beszédszintetizátor automatikus fogja meghatározni.
A break elem a következő attribútumokkal rendelkezik:

Attribútum

Státusz

Leírás

strength

opcionális

A szünet erőssége. Lehetséges
(deklaratív) értékei, növekvő sorrendben:
none, x-weak, weak, medium, strong, xstrong. Az alapértelmezett érték a
medium.
A none érték segítségével teljesen
kiküszöbölhetjük a szünet tartását a két
adott szó között.

time

opcionális

Pontosan be lehet állítani a szünet hosszát,
másodpercekben (pl. "3s") vagy
ezredmásodpercekben (pl. "250ms")
megadva.
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A 7.22. ábrán néhány példát láthatunk a break elem használatára.
7.22. ábra. Az SSML break eleme

Take a deep breath <break/>
then continue.
Press 1 or wait for the tone. <break time="3s"/>
I didn’t hear you! <break strength="weak"/> Please repeat.

Prozódia: a prosody elem.
A prosody elem segítségével finomhangolhatjuk a prozódiai beállításokat, úgy mint a hangmagasságot, a
beszédtempót és a hangerőt.
A prosody tag a következő attribútumokkal rendelkezik:

Attribútum

Státusz

Leírás

pitch

opcionális

Az adott szöveg alap hangmagassága.
Hogy az alap hangmagasság mit is jelent,
ez beszédszintetizátoronként változó, de a
pitch értékének növelése/csökkentése
tipikusan növeli/csökkenti az átlagos
hangmagasságot is.
Értéke megadható Hz-ben (pl.
"30000Hz"), vagy a következő deklaratív
kulcsszavakkal: x-low, low, medium,
high, x-high, default.

range

opcionális

A hangmagasság tartománya
(változatossága), mely a beszéd
dallamosságára is hatással bír.
Értelmezése beszédszintetizátoronként
változó, de az átlagos hangmagasság
tartományt növeli/csökkenti.
Értéke ugyanúgy adható meg, mint a
pitch attribútumé.

contour

opcionális

A hangmagasság kontúrját lehet vele
beállítani. A kontúr nem más, mint
(pozíció,célérték) párok sorozata,
ahol a pozíció egy százalékos érték (0%
és 100% között), a célérték pedig egy
abszolút hangmagasság Hz-ben, vagy
relatív hangmagasság Hz-ben vagy %ban. Példaként lásd a 7.23. ábrát.

rate

opcionális

A beszéd sebességét lehet vele beállítani.
Értéke egy relatív érték (pl. 2 a dupla
sebességé, 0.5 a félé) vagy a következő
értékek egyike: x-slow, slow, medium,
fast, x-fast, default.
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duration

opcionális

Másodpercekben vagy
ezredmásodpercekben lehet megadni,
hogy az adott szöveg mennyi idő alatt
legyen kiejtve.

volume

opcionális

A hangerő beállítására. Értéke egy 0.0 és
100.0 közötti szám, egy relatív érték, vagy
a következő értékek egyike lehet: silent,
x-soft, soft, medium, loud, x-loud,
default.

7.23. ábra. Hangmagasság kontúr megadása az SSML prosody elemében

<prosody contour="(0%,+20Hz) (10%,+30%) (40%,+10Hz)">
good morning
</prosody>

Audio anyagok: az audio elem.
A szövegbe lehetőségünk van előre felvett audio anyagokat beilleszteni az audio elem segítségével. Egyetlen
(kötelező) attribútuma van, az src . Példaként lásd a 7.24. ábrát.
7.24. ábra. Az SSML audio eleme

<!-- Üres elem tag-ként -->
Please say your name after the tone. <audio src="beep.wav"/>
<!-- Ha a audiofájl nem található,
a megadott szöveget szintetizálja -->
<audio src="welcome.wav">
<emphasis>Welcome</emphasis> to the Voice Portal.
</audio>

Egy összetett példa.
A 7.25. ábrán egy összetett példát láthatunk SSML tartalomra. Mint a példából kitűnik, a beszédalapú
rendszerekben piaci potenciálja is nagyon kecsegtető, éppen ezért nem csoda, hogy a nagy informatikai cégek
támogatják az ilyen jellegű rendszerek fejlesztését.
7.25. ábra. SSML – Összetett példa

<?xml version="1.0"?>
<speak version="1.0" xml:lang="en-US"
xmlns="http://www.w3.org/2001/10/synthesis">
<p>
<voice gender="male">
<s>
Today we preview the latest
<emphasis>romantic music</emphasis>
from <prosody pitch="high">Example</prosody>.
</s>
<s>
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Hear what the
<prosody rate="slow" volume="+6dB">
Software Reviews
</prosody>
said about
<break time="0.5s"/> Example’s newest hit.
</s>
</voice>
</p>
<p>
<voice gender="female" variant="2">
He sings about issues that
<prosody range="x-high">touch us all</prosody>.
</voice>
</p>
<p>
<voice gender="male">
Here’s a sample.
<audio src="http://www.example.com/music.wav"/>
Would you like to buy it?
</voice>
</p>
</speak>

2. A Microsoft beszédalapú technológiái
A Microsoft már lassan 20 éve foglalkozik beszédalapú technológiákkal, és ezek fejlesztése napjainkban is tart.
Ha valaki isteni kinyilatkoztatásokat vár Bill Gates szájából, akkor annak bizonyára sokatmondó Gates egy
1997-ben tett kijelentése, miszerint az informatikában a beszédfelismerés egy „nagy-nagy áttörés”. A
beszédalapú informatikai rendszerek sok területen elterjedtek bár, de a várva várt áttörést még nem hozták el,
legalábbis a hétköznapi felhasználási területeken.
A Microsoft kutatórészlegén, a Microsoft Research-ön belül 1993-ban alakult meg a beszédfelismeréssel
foglalkozó Speech Research Group, mely tagjait a Carnegie Mellon Egyetem hasonló célú kutatócsoportjának
tagjai közül verbuválta. Ezek a kutatók korábban részt vettek a Carnegie Mellon piacvezető automatikus
beszédfelismerő rendszerének, a Sphinx II-nek a fejlesztésében, így a Microsoft erre a már meglévő
tudásbázisra alapozhatott, építkezhetett.
1999-ben a Microsoft felvásárolta az Entropic-ot, a beszédfelismeréssel, dialógusvezérléssel és telefóniával
kapcsolatos szoftvereket és eszközöket gyártó piacvezető vállalatot. Ez a lépés megmutatta, hogy a Microsoft
komolyan gondolja az ezirányú fejlesztéseket és terjeszkedést, és nem csak otthoni környezetben, hanem
szerveroldali alkalmazásokban is. Az Entropic megszerzésével a Microsoft tulajdonába került a HTK is, mely
rejtett Markov modellek (lásd a 3.1. fejezetet) építésére és manipulálására alkalmas szoftver. A HTK-t eredetileg
a Cambridge Egyetem beszédfelismeréssel foglalkozó kutatócsoportja fejlesztette, és manapság nagyon sok
kutatólabor által alkalmazott eszköz világszerte. A szoftver ingyenesen elérhető2, letölthető, sőt nyílt forráskódú,
de a Microsoft licence alatt.
1998-ban, ahogy a technológia kezdett beérni, a Microsoft kiegészítette a Speech Research Group-ot egy olyan
csapattal, melynek elsődleges feladat az volt, hogy a beszéddel kapcsolatos Microsoft technológiákat beágyazza
a Windows platformba. A Microsoft ekkorra már 4 éve fejlesztette a Speech API-ját (SAPI), egy olyan
programozói interfészt, mely a Windows alkalmazások fejlesztői számára elérhetővé teszi ezeket a
technológiákat. A 2001-ben kiadott Windows XP már tartalmazta a SAPI 5.1-et; ez már lehetővé tette mind a
beszédfelismerést, mint a beszédszintézist az operációs rendszerben. Megemlítem, hogy a SAPI 5.2-es
verziójától már támogatott a beszédfelismerőnek SRGS, a beszédszintetizátornak pedig SSML tartalmakon
keresztüli konfigurációja (lásd a 7.1.2. és 7.1.4. fejezeteket). A Windows 7-ben a SAPI 5.4-et használhatjuk; ez
lehetővé teszi az amerikai és brit angol, kínai, japán, német, francia és spanyol nyelveken történő
kommunikációt.

2

http://htk.eng.cam.ac.uk/
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A Microsoft Office XP volt az egyik első olyan Windows-os alkalmazás, mely beszédalapú felületet biztosított a
felhasználók számára, akik ezen keresztül utasításokat tudtak kiadni, illetve szöveget diktálni. A Windows
Vista-tól kezdve a beszédfelismerési eszközök még inkább szervesen beépülnek a operációs rendszerbe, így
általuk annak tetszőleges funkciójához is hozzáférhetünk beszéd útján. Mindenképp szeretném megjegyezni,
hogy a Windows desktop verziói közül jelenleg csak a Windows Vista és a Windows 7 tartalmaz alapból
beszédfelismerő motort.
Manapság a Microsoft három fő területet céloz meg a beszéddel kapcsolatos technológiáival:
• Az asztali (desktop) platformot azzal, hogy a fentebb említett technológiákat beágyazza a Windows minden
friss verziójába.
• A szerver platformot. 2004-ben a Microsoft piacra dobta Microsoft Speech Server-ét, melyet 2007-ben
beleolvasztott a Microsoft Office Communications Server-be. Ez utóbbi manapság Microsoft Lync Server
néven fut.
• A mobil platformot és a beágyazott rendszereket azzal, hogy Windows CE, Windows Embedded, Windows
Mobile és Windows Phone operációs rendszereivel szállítja a SAPI-t.
A Microsoft jelenleg két beszédalapú programozási modellt tesz elérhetővé a desktop platformra (azaz Windows
Vista-ra vagy Windows 7-re) fejlesztők számára: egyrészt a már említett SAPI-t, másrészt a Managed SAPI-t.
Az előbbi egy ún. COM-alapú (Component Object Model) API, melyet natív Windows-os alkalmazások
fejlesztéskor tudunk használni; az ilyen alkalmazásokat pl. még a Visual Studio régebbi verzióiban (pl. Visual
C++-ban) tudunk készíteni. Olyan osztályok és interfészek tucatjait tartalmazza, melyeken keresztül a fejlesztők
hozzáférhetnek a beszédfelismerő és beszédszintetizáló motor megfelelő funkcióihoz.
A Managed SAPI-t viszont a .NET-es alkalmazásokból használhatjuk. A keretrendszer System.Speech névtere
egyszerű és teljeskörű hozzáférést biztosít a Windows beszéddel kapcsolatos funkcióihoz. Ezen funkciók két
logikai csoportra bonthatóak, a beszédfelismeréssel és a beszédszintézissel kapcsolatos funkciókra, melyek két
alnévtérben jelennek meg:
• System.Speech.Recognition : a beszédfelismerő motorhoz nyújt hozzáférést.
• System.Speech.Synthesis : a beszédszintetizátort tudjuk elérni általa.
Ezen két névtér elemeivel (osztályaival, interfészeivel) fogunk foglalkozni a következő két fejezetben.

2.1. A System.Speech.Recognition névtér
Ebben a fejezetben a System.Speech.Recognition névtér általában használatos osztályait mutatom be, főleg
azokat, melyeket majd a mintaalkalmazásunkban, a 8.2. fejezetben is használni fogunk.
A SpeechRecognitionEngine osztály.
A névtérben ez az osztály a központi elem, a motor (engine), ez fogja össze a többi működését. Ha a
programunkban beszédfelismerést szeretnénk alkalmazni, tulajdonképpen ebből az osztályból van egyetlen
példányra szükségünk. Az osztálynak több konstruktora is van, például létezik olyan, mely a használni kívánt
beszédfelismerő azonosítóját várja paraméterként; ugyanis a rendszerünkben több beszédfelismerő is telepítve
lehet, ezek közül kell a SpeechRecognitionEngine példányosításakor egyet kiválasztanunk.
Célszerű azt a konstruktort választanunk, mely egy CultureInfo példányt vár paraméterként. Aki otthon van a
.NET osztálykönyvtárában, az tudja, hogy a System.Globalization névtérben található CultureInfo a
többnyelvű alkalmazások fejlesztésének egy kulcseleme, hiszen általa tudjuk reprezentálni a különböző
nyelveket, nyelvjárásokat. Mint korábban arra már utaltam, az egyes nyelveknek, nyelvjárásoknak megvan a
maguk azonosítója, így az en-US az amerikai angolé, a pt-BR a brazil portugálé stb., és a hu a magyaré.3 Az
amerikai angol beszédfelismerőt ily módon tudjuk példányosítani:

SpeechRecognitionEngine recognizer =

3

http://sharpertutorials.com/list-of-culture-codes/
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new SpeechRecognitionEngine(new CultureInfo("en-US"));

Az osztály fontosabb metódusai:

Metódus

Leírás

Recognize()

Szinkron módban indítja el a beszédfelismerőt, azaz a beszédfelismerő blokkolja a
program működését.

Recognize(TimeSpan)

Ugyanaz, mint az előző, csak megadható, hogy a beszédfelismerés milyen hosszú
ideig fusson.

RecognizeAsync()

Aszinkron módban indítja el a beszédfelismerőt.

RecognizeAsync(RecognizeMode) A RecognizeMode két lehetséges értéke:

• Single : egyetlen (egybefüggő) szöveg felismerése után leáll a
beszédfelismerés.
• Multiple : folyamatos beszédfelismerés.
RecognizeAsyncCancel()

Szünetelteti a beszédfelismerést.

RecognizeAsyncStop()

Leállítja a beszédfelismerést.

LoadGrammar(Grammar)

A nyelvi elemzéshez beolvas egy nyelvtant, egy Grammar objektum személyében.

Mint majd a 8.2. fejezetben is demonstrálni fogom, aszinkron beszédfelismerésnél lehetőségünk van a
beszédfelismerő bizonyos eseményeire a programunkat reagáltatni. A SpeechRecognitionEngine osztálynak a
következő eseményeit tartom a legfontosabbaknak:

Esemény

Leírás

AudioStateChanged

Megváltozik a hangbemenet állapota, pl. csend után valaki beszélni kezd.

SpeechRecognized

Szöveg került felismerésre, sőt a nyelvi elemző el is fogadta ezt a bemenetet.

Az AudioStateChangedEventArgs osztály.
A SpeechRecognitionEngine osztály fent említett AudioStateChanged eseményéhez ha eseménykezelőt
írunk, annak lesz egy AudioStateChangedEventArgs típusú paramétere. Ezen osztálynak egyetlen
tulajdonsága van, az AudioState , mely három lehetséges értéket vehet fel:
• Stopped : leállt a beszédfelismerés.
• Silence : éppen csend van, a hangbemeneten nem érkezik (számottevő) jel.
• Speech : felismerendő szöveg érkezett.
A SpeechRecognizedEventArgs osztály.
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A SpeechRecognitionEngine osztály fent említett SpeechRecognized eseményéhez ha eseménykezelőt
írunk, annak lesz egy SpeechRecognizedEventArgs típusú paramétere. Ezen osztálynak egyetlen tulajdonsága
van, a Result , melyből kiolvashatjuk az éppen elhangzott szöveg felismerésének és nyelvi elemzésének az
eredményét. Ez a tulajdonság RecognitionResult típusú.
A RecognitionResult osztály.
Mivel egy szöveg felismerésének az eredménye sokrétű, ezért ennek az osztálynak meglehetősen sok és sokféle
tulajdonsága van. Ezek közül szeretném kiemelni a leglényegesebbeket:

Tulajdonság

Leírás

Text

A felismert szöveg.

Words

A felismert szövegben szereplő szavak sorozata.

Grammar

A szöveget sikeresen elemző nyelvtan, azaz Grammar objektum.

Confidence

Egy float érték, mely azt fejezi ki, hogy mennyire biztos a beszédfelismerő az
felismerés eredményében.

Semantics

A nyelvi elemző által visszaadott szemantikus tartalom; lásd a 7.1.3. fejezetet. Az
egyes szemantikus mezőkhöz Semantics["mezőnév"] formában tudunk
hozzáférni.

A Grammar osztály.
A beszédfelismerő számára egy nyelvtant többféleképpen megadhatunk, ami abban nyilvánul meg, hogy a
Grammar osztálynak rengeteg különböző konstruktora van. Én most mindenképpen szeretnék az SRGS
nyelvtanok (lásd a 7.1.2. fejezetet) beolvasására összpontosítani. Nézzük tehát a következő konstruktorokat:

Konstruktor

Leírás

Grammar(SrgsDocument)

Egy SrgsDocument objektumban leírt SRGS nyelvtan beolvasása. A nyelvi
elemzés a nyelvtanban megadott root szabályból fog kiindulni.

Grammar(SrgsDocument, string) Itt a második paraméterben megadhatjuk a nyelvtan azon szabályát, melyből

szeretnénk, hogy az elemzés kiinduljon.
Grammar(string)

A nyelvtan fájlból kerül beolvasásra. A paraméterben az SRGS fájl elérési
útvonalát kell megadni.

Grammar(string, string)

Mint fentebb, a második paraméter a kiindulási szabály neve.

Az SRGS tartalom kezelésére szakosodott osztályok (mint pl. az SrgsDocument ) egy alnévtérben, a
System.Speech.Recognition.SrgsGrammar -ban találhatók.
A System.Speech.Recognition.SrgsGrammar névtér.
Ebben a névtérben találhatóak az SRGS tartalmakkal kapcsolatos osztályok. Megtaláljuk köztük az SRGS
elemeknek megfelelőeket, például az SrgsRule osztály felel meg a <rule> elemnek. Ily módon könnyedén
kikövetkeztethetjük az SrgsOneOf , SrgsItem , SrgsRuleRef és SrgsSemanticInterpretationTag
osztályok funkcióját.
Szeretném ugyanakkor felhívni a figyelmet egy statikus osztályra, az SrgsGrammarCompiler -re. Ennek a
Compile(string, Stream) metódusával (illetve annak különböző variánsaival) tudunk egy SRGS fájlt
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(melynek az elérési útvonala az első paraméterben van megadva) lefordítani. A fordítás során létrejövő bináris
adatokat a metódus a második, Stream típusú paraméterében megadott folyamba (pl. egy fájlba) irányítja. Mint
a 8.2. fejezetben látni fogjuk, ily módon tudjuk az XML-formátumban leírt SRGS nyelvtanunkat lefordítani,
majd a létrejövő bináris fájlt a fentebb ismertetett Grammar osztály példányosításakor beolvastatni.

2.2. A System.Speech.Synthesis névtér
Ebben a fejezetben a System.Speech.Synthesis névtér osztályait mutatom be, különös tekintettel azokra,
melyeket majd a mintaalkalmazásunkban, a 8.2. fejezetben is használni fogunk.
A SpeechSynthesizer osztály.
Ebben a névtérben ez a legfontosabb osztály, mivel magát a beszédszintetizátort reprezentálja. Ha a
programunkban beszédszintézist szeretnénk alkalmazni, tulajdonképpen ebből az osztályból van egyetlen
példányra szükségünk. Az osztálynak az egyetlen, paraméter nélküli konstruktorát tudjuk a példányosításhoz
felhasználni:

SpeechSynthesizer synthesizer = new SpeechSynthesizer();

A gépi hang milyenségét a SpeechSynthesizer objektumunk tulajdonságain keresztül tudjuk manipulálni:

Tulajdonság

Leírás

Volume

Hangerő.

Rate

A beszéd sebessége.

Voice

A beszédhang karakterének a beállítása egy VoiceInfo objektumon keresztül,
melynek pl. Age (kor), Gender (nem), Culture (nyelv, nyelvjárás) tulajdonságai
vannak.

A beszédhangok beállításával, illetve a beszédszintetizátor kimenetével kapcsolatosan említendőek meg a
következő nem túl gyakran használt metódusok:

Metódus

Leírás

GetInstalledVoices()

Az operációs rendszerben telepített hangoknak a lekérdezése.

GetInstalledVoices(CultureInfo) Mint az előző, csak adott nyelvhez, nyelvjáráshoz kapcsolódóan.
SetOutputToDefaultAudioDevice() A szintetizált beszéd az alapértelmezett audio eszközön (pl. speaker) fog

megszólalni.
SetOutputToWaveFile(string)

A szintetizált beszéd a megadott wave-fájlba kerül lementésre.

A beszédfelismeréshez hasonlóan (lásd az előző fejezetet) a beszédszintézist is vagy szinkron, vagy aszinkron
módban tudjuk használni. Szinkron módban természetesen blokkolódik az alkalmazásunk, aszinkron módban
pedig egy külön szálon fut. Mindkét módban támogatott az SSML (lásd a 7.1.4. fejezetet) tartalmak kezelése is.

Metódus

Leírás
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Speak(string)

Szinkron módban indítja el a beszédszintetizátort, és mondatja ki vele a megadott
szöveget.

SpeakSsml(string)

Mint az előző, ám paraméterként egy szintaktikailag helyes SSML tartalmat kell
megadnunk.

SpeakAsync(string)

Aszinkron módban indítja el a beszédszintetizátort, hagyományos szöveggel.

SpeakSsmlAsync(string)

Mint az előző, ám SSML tartalommal.

Az aszinkron beszédszintézis másik nagy előnye, hogy lehetőségünk van a beszédszintetizátor bizonyos
eseményeire a programunkat reagáltatni. A SpeechSynthesizer osztálynak a következő eseményeit tartom a
legfontosabbaknak:

Esemény

Leírás

StateChanged

Megváltozott a beszédszintetizátor állapota. Az állapot egy SynthesizerState
enum, melynek a lehetséges értékei: Ready , Speaking , Paused .

SpeakStarted

Elindult egy szöveg szintetizálása.

SpeakCompleted

Befejeződött egy szöveg szintetizálása.

PhonemeReached

A szintetizált szövegben a sorban következő fonémához érkezett a szintetizátor.

A PhonemeReached esemény segítségével fonémaadatokat tudunk a beszédszintézis során kinyerni.
A PhonemeReachedEventArgs osztály.
A SpeechSynthesizer osztály fent említett PhonemeReached eseményéhez ha eseménykezelőt írunk, annak
lesz egy PhonemeReachedEventArgs típusú paramétere. Ezen osztálynak több nagyon hasznos tulajdonsága
van:

Tulajdonság

Leírás

Phoneme

Az aktuális fonéma jelét adja meg (string -ként).

NextPhoneme

A következő fonéma.

AudioPosition

Az aktuális fonéma időzítése a szintetizált szövegben. Ezen tulajdonság TimeSpan
típusú, azaz milliszekundum pontossággal hozzáférünk az időzítési adatokhoz.

Duration

Milyen hosszan ejtett a fonéma. Szintén TimeSpan típusú.

A kinyert fonémaadatoknak elsősorban az ajakszinkron kapcsán láthatjuk hasznát, mint arról a 6. fejezetben
értekeztem.

55
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8. fejezet - Oktatási mintaalkalmazás
fejlesztése
Ebben a fejezetben szeretném egy olyan oktatóprogram fejlesztésének a lépéseit végigvezetni, melyhez a 7.
fejezetben bemutatott szabványokat és technológiákat felhasználjuk. Az angol nyelvi oktatásában felhasználható
programot fogunk készíteni, melynek segítségével a diákok a mondatfűzést gyakorolhatják.
Két feladatot fogunk leprogramozni:
1.
A diákok elé személyek képeit rakjuk, és minden kép alá az adott személy nevét írjuk, illetve a személy
készségeit soroljuk fel (pl. úszik, gitározik stb.). A diákoknak ezen információk alapján mondatokat kell
alkotniuk a „can” szócskával; például „Judith can ride a bike.”
2.
Csonka mondatokat listázunk, azaz kiveszünk minden mondatból egy-egy szót. Ezen szavak sorrendjét
összekeverjük, majd listázzuk a szavakat. A diákok feladata behelyettesíteni a megfelelő mondatba a
megfelelő szót.
Természetesen a feladatokban alkotott mondatokat a diákoknak ki kell mondaniuk, azaz a programnak
beszédfelismerési képességekkel kell rendelkeznie.
A programban beszédszintézist is fogunk alkalmazni, ami nem haszontalan dolog, hiszen a diákok hallhatják
helyesen kiejtve a mondatokat.

1. A keretprogram
Először az oktatóprogram „keretét” rakjuk össze, azaz egy hagyományos ablakos – másnéven formos –
alkalmazást készítünk, melyet aztán beszédfelismeréssel és beszédszintézissel is fel fogunk vértezni.

1.1. Windows Forms
Első lépésként a Visual Studio-ban nyissunk egy új „Windows Forms Application” projektet, ahogy az a 8.1.
ábrán látható. A projektünknek persze adjunk nevet (Name ) és adjuk meg, hogy hová kerüljön mentésre
(Location ).
8.1. ábra. Új Windows Forms projekt
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Ezek után megjelenik az ún. Design nézet, melyben az alkalmazásunk (jelenleg) üres Windows-os ablakát, azaz
formját állíthatjuk össze. Ez egy szórakoztató feladat, hiszen ki kell találnunk, hogy milyen – úgynevezett –
kontrollokat (pl. nyomógombokat, listákat, címkéket, képeket stb.) pakoljunk a formra, majd ezeket
pozicionálnunk kell és megformáznunk. Mivel szeretnék a lényegi dolgokra koncentrálni, a lehető legkevesebb
formázási lépést mutatom be; ám természetesen mindenki a maga ízlésének megfelelően formázhatná az
alkalmazás felületét. Kezdjük hát el a szükséges kontrollok felvitelét!
Az első angol feladattal foglalkozom először. Ennek kontrolljait egy másik kontrollba, egy úgynevezett
groupbox-ba zárjuk, csak hogy a form többi részétől elszeparáljuk. A kontrollokat (és így a groupbox-ot is) a
Visual Studio Toolbox-ából kell drag&drop-pal ráhúznunk a formunkra. Ennek végeredményét mutatja a 8.2.
ábra, valamint azt is, hogyan kell a groupbox feliratát (Text tulajdonságát) átírnunk a Visual Studio Properties
ablakában.
8.2. ábra. Groupbox használata
8.2-a. GroupBox áthúzása a Toolbox-ból
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8.2-b. Text tulajdonság beállítása

A groupbox-ban először elhelyezzük az első feladatban szereplők képeit. Ehhez picturebox-okat kell használni,
illetve azok Image tulajdonságában a megjelenítendő képet beállítani. Ennek folyamatát láthatjuk a 8.3. ábrán.
8.3. ábra. Picturebox-ok használata
8.3-a. Image tulajdonság beállítása
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8.3-b. A megjelenítendő kép megadása

A képek alatt fel kellene sorolni a szereplők készségeit. Minden picturebox alá berakunk egy-egy label-t,
melynek Text tulajdonságában felsoroljuk a készségeket, ahogy azt a 8.4. ábrán láthajtuk.
8.4. ábra. Label-ek használata
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A helyes megoldásokat (azaz a felhasználó által kimondott, a szereplőkre teljesülő mondatokat) egy listbox-ban
fogjuk gyűjteni, egyiket a másik után, olyan sorrendben, ahogy a felhasználó kimondta őket. A listbox-ot –
miután a Toolbox-ból ráhúztuk a formra – elnevezzük sentences1 -nek; ezt a listbox Name tulajdonságának az
átírásával érhetjük el. Mindezeket a lépéseket illusztrálom a 8.5. ábrán. Ez utóbbi lépésre nincs égető szükség,
csupán a továbbiakra való tekintettel végezzük csak el, mégpedig hogy ezen a jól memorizálható néven
keresztül a későbbiekben bármikor hozzá tudjunk férni ehhez a listbox-hoz.
8.5. ábra. Listbox használata

VIDEÓ
A második feladatban 2 listbox-ot fogunk alkalmazni. A bal oldaliban a kiegészítendő mondatokat fogjuk
felsorolni (ezért a sentences2 nevet adjuk neki), a jobb oldaliban pedig a beszúrandó szavakat (ez a words
nevet kapja). Ezekkel együtt a form a 8.6. ábrán látható módon néz ki.
8.6. ábra. A 2. feladat listbox-ai
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Végül néhány további label-t helyezünk el a formon, melyekben a beszédfelismeréssel kapcsolatosan fogunk
információkat megjeleníteni. Egyrészt mindig meg szeretnénk jeleníteni az éppen felismert mondatot; ehhez egy
„You said:” feliratú, valamint egy üres tartalmú (azaz üresre állított Text tulajdonságú) label-t rakunk fel a
formra. Hasonlóképpen, 2 label-lel oldjuk meg a beszédfelismerő aktuális állapotának a megjelenítését. Az üres
label-ekben fogjuk az említett információkat megjeleníteni, mégpedig – mint majd látni fogjuk – a C# kódból
manipulálva a tartalmukat. A fenti lépések után megkapjuk a végleges formunkat, mely a 8.7. ábrán látható.
8.7. ábra. A végleges form

VIDEÓ

1.2. Saját osztályok
Az első feladatban különböző személyek vannak, különböző képességekkel. Létrehozunk tehát egy Person
nevű osztályt, amelyben tároljuk az illető nevét és készségeit. Azt, hogy egy személy rendelkezik-e egy adott
készséggel, bool típusú tulajdonságban rögzítjük; így az osztálynak ilyen típusú Swim , PlayPiano stb.
tulajdonságai lesznek. Ennek megfelelően a Person osztály definíciója a következőképpen néz ki:
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class Person
{
public string Name { get; private set; }
public bool Swim { get; private set; }
public bool PlayPiano { get; private set; }
public bool Fly { get; private set; }
public bool PlayFootball { get; private set; }
public bool PlayGuitar { get; private set; }
public Person(string name, bool swim, bool piano,
bool fly, bool football, bool guitar)
{
Name = name;
Swim = swim;
PlayPiano = piano;
Fly = fly;
PlayFootball = football;
PlayGuitar = guitar;
}
}

A főprogramban ilyen Person példányokat kell létrehoznunk. Például a feladatban szereplő Peter-t (aki úszni és
zongorázni tud) leíró objektum példányosítását a következőképpen tudjuk majd elvégezni:

Person peter = new Person("Peter",true,true,false,false,false);

Mi azonban – a fenti példával ellentétben – nem külön-külön változókban fogjuk tárolni ezeket a Person példányokat, hanem egy listában:

private List<Person> personList = new List<Person> {
new Person("Peter", true, true, false, false, false) ,
new Person("Zoe", false, true, true, false, true) ,
new Person("Diamond", false, true, false, true, false) ,
new Person("Susan", true, false, false, true, false)
};

A második feladatban szavakkal kiegészítendő mondatok vannak. Ezek reprezentálására hozzunk létre egy
Sentence nevű osztályt!

class Sentence
{
public string Full { get; private set; }
public string Part { get; private set; }
public string Word { get; private set; }
public
{
Full
Part
Word
}

Sentence(string full, string part, string word)
= full;
= part;
= word;

}

62
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Oktatási mintaalkalmazás fejlesztése

Mint az kikövetkeztethető, minden mondatnak tároljuk a teljes alakját ( Full ), a csonka alakját (Part ) és az
abba behelyettesítendő szót (Word ).
A personList -hez hasonlóan egy sentenceList nevű listában fogjuk tárolni a feladatban használni kívánt
Sentence -példányokat:

private List<Sentence> sentenceList = new List<Sentence>
{
new Sentence("Harris is a clever tour guide",
"Harris is a ... tour guide.", "clever") ,
new Sentence("Many tourists love mountains and lakes",
"Many tourists ... mountains and lakes.", "love") ,
new Sentence("A young french lady asked for a lemonade",
"A young french lady ... for a lemonade.", "asked") ,
new Sentence("We usually drink coffee and milk",
"We usually ... coffee and milk.", "drink") ,
new Sentence("Our visitors speak english correctly",
"Our visitors ... english correctly.", "speak") ,
new Sentence("You must visit the Panama canal",
"You must ... the Panama canal.", "visit")
};

VIDEÓ
Mindezeket az osztályokat és listákat a következő fejezetben fogjuk felhasználni a beszédfelismeréssel
összefüggésben.

2. Beszédfelismerés
Ebben a fejezetben annak lépéseit mutatom be, hogy az előző fejezetben létrehozott programunkat hogyan
tudjuk felvértezni beszédfelismeréssel. Ehhez – a programozáson kívül – konfigurálnunk kell a nyelvi elemzőt,
mely konfigurációs beállításokat egy SRGS-fájlban írjuk le (lásd a 7.1.2. fejezetet). Ezek után természetesen
rátérünk a programozási lépésekre is, a System.Speech.Recognition névtér használatára.

2.1. SRGS
Mint azt a 7.1.2. fejezetben kifejtettem, a .NET-es beszédfelismerő számára SRGS formátumban lehet azt a
környezetfüggetlen nyelvtan leírni, melyet a nyelvi elemzéshez használni kívánunk. Az SRGS egy XML-alapú
nyelv, ezért Visual Studio-ban a projektünkhöz egy új XML-fájlt fogunk hozzáadni, majd ennek tartalmát
szerkeszteni.
Ehhez a Visual Studio-ban a „Project” menüpont alatt vagy a Solution Explorer-ben az „Add new item”
menüpontra kell kattintani, mint az a 8.8-a. ábrán látható. A megjelenő dialógusablakban az „XML File”
elemtípust kell választani, és alulra a létrehozandó fájl nevét beírni, mint az a 8.8-b. ábrán látható.
8.8. ábra. Új XML-fájl hozzáadása a projekthez
8.8-a. Új elem hozzáadása
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8.8-b. XML-fájl hozzáadása

Ahhoz, hogy a programunk a futása során hozzá tudjon férni egy adott (akár XML) fájlhoz, a fájlnak vagy a
teljes elérési útját kell megadnunk, vagy be kell másolnunk a fájlt a fordításkor létrejövő exe -fájl mellé.1 Mi ez
utóbbit fogjuk tenni, azonban nem manuálisan; a Visual Studio-t fogjuk utasítani arra, hogy mindig, mikor az
XML-fájlunk tartalma megváltozik, másolja át a fájlt az exe -fájl mellé. Ennek beállításához kattintsunk a
Solution Explorer-ben az XML-fájlunkra, és a Properties ablakban állítsuk a „Copy to Output Directory”
tulajdonságát „Copy if newer”-re! Mindezt a 8.9. ábra szemlélteti.
8.9. ábra. Az XML-fájl másolásának a beállítása

Az exe -fájlt fizikailag a projekt bin/Debug vagy bin/Release könyvtárába helyezi a fordító. Hogy melyik könyvtárba a kettő
közül, az a projektünk aktuálisan beállított konfigurációjától („Debug” vagy „Release”) függ.
1
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Szerkesszük meg az XML-fájlunk tartalmát! Az SRGS tartalmat (mint azt a 7.1.2. fejezetben leírtam) grammar
tag-ek között kell megadni. Emlékeztetőül megjegyzem, hogy a grammar -nak 3 kötelező attribútuma van:
xmlns , xml:lang és version . Mivel azonban a nyelvi elemzés során szemantikus tartalmat is szeretnénk
kinyerni és a C# programunknak visszaadni, SISR tag-eket kívánunk alkalmazni az SRGS-fájlon belül. Mint azt
a 7.1.3. fejezetben kifejtettem, ehhez a grammar -ben egy tag-format attribútumot is használnunk kell.

<grammar version="1.0" xml:lang="en-US"
xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
tag-format="semantics/1.0">
</grammar>

A grammar elemen belül a nyelvtan szabályait rule elemekként kell felsorolnunk. Mi most a szabályok alkotta
fában fentről lefelé, azaz a gyökérelemként használt szabálytól haladunk a levélszabályok irányába.
Kezdjük tehát a Main szabállyal:

<rule id="Main" scope="public">
<one-of>
<item>
<ruleref uri="#Exercise1" />
<tag>out.Exercise="Exercise1"</tag>
<tag>out.Who=rules.latest().Who</tag>
<tag>out.What=rules.latest().What</tag>
</item>
<item>
<ruleref uri="#Exercise2" />
<tag>out.Exercise="Exercise2"</tag>
<tag>out.Word=rules.latest().Word</tag>
</item>
</one-of>
</rule>
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Mint látható, a Main szabály publikus, azaz kívülről, a C# programunkból is elérhető lesz (mint azt a következő
fejezetben látni is fogjuk). A one-of elemen belül 2 alternatívát adunk meg: az egyik lehetőség, hogy az
elemzendő szöveg éppen az első feladathoz (Exercise1 ) kapcsolódik, a másik lehetőség pedig az, hogy a
második feladathoz. Láthatjuk, hogy a két feladatra vonatkozó szabályokra a ruleref elem segítségével
hivatkozunk; az Exercise1 és az Exercise2 szabályokat a későbbiekben definiálni fogjuk.
A tag elemek segítségével kinyerjük a legutoljára alkalmazott szabály változóját ( rules.latest() ), melynek
kiolvassuk az egyes mezőit (Who , What , Word ) és átadjuk értéküket a Main szabály változójának (vagyis
pontosabban: a változó mezőinek).
Következzenek az első feladat szabályai! Kezdjük a fent már hivatkozott Exercise1 szabállyal!

<rule id="Exercise1">
<ruleref uri="#Persons" />
<tag>out.Who=rules.latest().Name</tag>
can
<ruleref uri="#Activities" />
<tag>out.What=rules.latest().Activity</tag>
</rule>

A szabály „…can …” alakú mondatokat fogad el, ahol a mondat első felét kimentjük a szabály változójának Who
mezőjébe, a második felét pedig a What mezőjébe. Mint látható, a Who mező a Person szabály változójának
Name mezőjétől kapja az értékét, míg a What az Activities szabály változójának Activity mezőjétől.
Következzen az előbb hivatkozott Persons szabály:

<rule id="Persons">
<one-of>
<item>
Peter <tag>out.Name="Peter"</tag>
</item>
<item>
Zoe <tag>out.Name="Zoe"</tag>
</item>
<item>
Diamond <tag>out.Name="Diamond"</tag>
</item>
<item>
Susan <tag>out.Name="Susan"</tag>
</item>
</one-of>
</rule>

Illetve a nagyon hasonló Activities szabály:

<rule id="Activities">
<one-of>
<item>
fly <tag>out.Activity="fly"</tag>
</item>
<item>
swim <tag>out.Activity="swim"</tag>
</item>
<item>
"play the piano" <tag>out.Activity="play the piano"</tag>
</item>
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<item>
"play football" <tag>out.Activity="play football"</tag>
</item>
<item>
"play the guitar"
<tag>out.Activity="play the guitar"</tag>
</item>
</one-of>
</rule>

Mint a fentiekből kiderül, nem csak a 8.1.1. fejezetben felsorolt mondatokat fogja a nyelvi elemzőnk elfogadni,
hanem a megadott nevek és képességek („activity”-k) bármilyen párosítását, mint például a „Zoe can swim”-et
is. Ez természetesen nem csoda, hiszen ez és az ehhez hasonló mondatok is helyesek nyelvtanilag, márpedig mi
most a nyelvi elemzőt konfiguráljuk – ezt ne felejtsük el! Ezen helyes mondatok közül majd a C# programban
kell a ténylegesen elfogadható mondatokat kiválogatni; ahogy azt a következő fejezetben látni is fogjuk.
Az első feladat szabályaival készen is vagyunk, következzenek a második feladatra vonatkozó szabályok! Az
Exercise2 szabályra már fentebb utaltunk, ennek adjuk meg most a leírását:

<rule id="Exercise2">
<one-of>
<item>
Harris is a
<ruleref uri="#Words" />
<tag>out.Word=rules.latest().What</tag>
tour guide
</item>
<item>
Many tourists
<ruleref uri="#Words" />
<tag>out.Word=rules.latest().What</tag>
mountains and lakes
</item>
<item>
A young french lady
<ruleref uri="#Words" />
<tag>out.Word=rules.latest().What</tag>
for a lemonade
</item>
<item>
We usually
<ruleref uri="#Words" />
<tag>out.Word=rules.latest().What</tag>
coffee and milk
</item>
<item>
Our visitors
<ruleref uri="#Words" />
<tag>out.Word=rules.latest().What</tag>
english correctly
</item>
<item>
You must
<ruleref uri="#Words" />
<tag>out.Word=rules.latest().What</tag>
the Panama canal
</item>
</one-of>
</rule>

Mint látható, a feladat minden egyes csonka mondatát megadjuk. „Csonka” alatt azt értem, hogy a mondatokból
hiányzik egy-egy szó; a lehetséges szavakat a Word szabályban fogjuk leírni. A Word szabály változójának lesz
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majd egy What mezője, melynek értékét itt most kiolvassuk és továbbadjuk az Exercise2 szabály változójának
Word mezőjében.
Végül következzen a Word szabály leírása:

<rule id="Words">
<one-of>
<item>
clever <tag>out.What="clever"</tag>
</item>
<item>
love <tag>out.What="love"</tag>
</item>
<item>
asked <tag>out.What="asked"</tag>
</item>
<item>
drink <tag>out.What="drink"</tag>
</item>
<item>
speak <tag>out.What="speak"</tag>
</item>
<item>
visit <tag>out.What="visit"</tag>
</item>
</one-of>
</rule>

A szabály az előzmények alapján nem szorul elemzésre.

VIDEÓ

VIDEÓ
Most, hogy a nyelvi elemző számára előkészítettük az SRGS tartalmat, a következő fejezetben meglátjuk,
hogyan tudjuk mindezt felhasználni a C# programunkban!

2.2. Programozás C#-ban
Először is, hogy használni tudjuk a .NET-es beszédfelismerést, hozzá kell adnunk a projektünkhoz a
System.Speech referenciát. Ehhez a Visual Studio-ban a „Project” menüpont alatt vagy a Solution Explorerben az „Add reference” menüpontra kell kattintani, mint az a 8.10-a. ábrán látható. A megjelenő
dialógusablakban a „.NET” fülön ki kell választani a 8.10-b. ábrán látható System.Speech komponenst.
8.10. ábra. A System.Speech referencia hozzáadása
8.10-a. Referencia hozzáadása
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8.10-b. Komponensek böngészése

Hogy egyszerűbb legyen használni a függvényeit, a programkódban érdemes felvennünk a gyakran használt
névterek közé a System.Speech.Recognition -t a következő paranccsal:

using System.Speech.Recognition;

Felveszünk globális változóként egy példányt a SpeechRecognitionEngine osztályból recognizer néven, ez
fogja a beszédfelismerést végezni.
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private SpeechRecognitionEngine recognizer =
new SpeechRecognitionEngine();

A beszédfelismerő alapbeállításként az operációs rendszerben beállított nyelvet veszi fel. Ez okozhat problémát,
hiszen például magyar nyelvű Windows-unk esetén sem létezik magyar nyelvű beszédfelismerés .NET-ben.
Arról nem is beszélve, hogy esetenként szeretnénk az alapértelmezettől eltérő nyelvű szöveget felismertetni.
Ezért a SpeechRecognitionEngine konstruktorának paraméterként megadhatjuk, milyen nyelvű felismerést
szeretnénk használni. Mi a programunkban amerikai angolt állítunk be (azonosítója: en-US ), a fenti programsor
helyett a következővel:

private SpeechRecognitionEngine recognizer =
new SpeechRecognitionEngine(
new System.Globalization.CultureInfo("en-US")
);

A beszédfelismerő inputját is specifikálnunk kell. Az egyik lehetőség, hogy egy hangfájlból szeretnénk a
beszédet felismertetni; ilyenkor a SetInputToWaveFile() függvényt kell használni a következőhöz hasonlatos
módon:

recognizer.SetInputToWaveFile("szoveg.wav");

Mi azonban most nem ezt a lehetőséget választjuk, hanem a mikrofont állítjuk be bemeneti eszköznek, a
következőképpen:

recognizer.SetInputToDefaultAudioDevice();

Most következhet a nyelvi elemzéshez használni kívánt nyelvtan megadása. Tulajdonképpen az előző fejezetben
összeállított SRGS-fájlt kell betöltenünk; ehhez célszerű felvenni a gyakran használt névterek közé a
System.Speech.Recognition.SrgsGrammar névteret. Mivel fájlokkal dolgozunk, a System.IO névtérrel is
érdemes ugyanezt tenni.

using System.Speech.Recognition.SrgsGrammar;
using System.IO;

A nyelvtan feldolgozása eléggé speciális módon történik. Egyrészt nem elég beolvasni az SRGS-, azaz XMLfájlt, de le is kell azt fordítani. Szerencsére az SrgsGrammar névtér ad ehhez támogatást, az
SrgsGrammarCompiler osztály személyében. Ennek létezik egy Compile metódusa, melynek paraméterül
megadjuk a lefordítandó XML-fájl nevét, illetve azt a kimeneti fájlt, amibe majd a lefordított nyelvtant írja
(bináris formában). Mindezen lépéseket a következőképpen tudjuk elvégezni:

FileStream file =
new FileStream("nyelvtan.srgs", FileMode.Create);
SrgsGrammarCompiler.Compile("nyelvtan.xml", file);
file.Close();
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Mint a kódban látható, az újonnan létrehozott bináris fájl neve nyelvtan.srgs ; ezt kell a programban
beolvasnunk a következő programsorral:

Grammar grammar = new Grammar("nyelvtan.srgs", "Main");

A Main természetesen az SRGS-dokumentum belépési pontját, azaz azon publikus szabályát specifikálja,
melyből majd az elemzés indul. Egyetlen dolog vár még ránk: a beszédfelismerőnek is be kell töltenie a
nyelvtan.

recognizer.LoadGrammar(grammar);

VIDEÓ
Most következik a beszédfelismerő eseményeinek a kezelése. Mi a programunkban két eseményt kívánunk
kezelni:
• AudioStateChanged : akkor váltódik ki, ha megváltozik a beszédfelismerő állapotra, azaz például a
mikrofonba valaki beleszól.
• SpeechRecognized : akkor váltódik ki, mikor a beszédfelismerő sikeresen elemezte (mondjuk így:
felismerte) az input szöveget.
Ezen két eseményhez egy-egy eseménykezelőt (függvényt) kell írnunk. Kezdjük a következővel:

void RecognizerAudioStateChanged(object sender,
AudioStateChangedEventArgs e)
{
state.Text = e.AudioState.ToString();
}

Mint látható, a fenti eseménykezelő nem tesz mást, mint a beszédfelismerő új állapotát ( e.AudioState )
megjeleníti a state label-ben (amit a 8.1.1. fejezetben helyeztünk el a form-unkon).
A másik eseménykezelő már összetettebb lesz, ezt több részletben mutatom be. Először is, ennek is meg kell
jelenítenie a formon (a said nevű label-ben) az éppen felismert szöveget. Másodsorban, a felismerés során
kinyert szemantikus tartalomból ki kell olvasnia, hogy a felismert szöveg vajon melyik (első vagy második)
feladatra vonatkozik. Ez utóbbi – mint azt a 8.2.1. fejezetben leírtam – az Exercise nevű mezőből olvasható ki.
Ennek alapján egy esetszétválasztást végzünk.

void RecognizerSpeechRecognized(object sender,
SpeechRecognizedEventArgs e)
{
said.Text = e.Result.Text;
string exercise =
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e.Result.Semantics["Exercise"].Value.ToString();
switch (exercise)
{
// ...
}
}

Mint látható, a beszédfelismerő által szolgáltatott eredmény szemantikus tartalmához az e.Result.Semantics
objektumon keresztül tudunk hozzáférni. A switch -be tartozó case ágakat fent még nem adtam meg, de
szeretném most őket külön-külön bemutatni.

VIDEÓ
Ha a felhasználó az első feladattal kapcsolatban mondott ki egy mondatot, akkor a szemantikus tartalomból
kinyerjük, hogy a mondat kire (Who mező) és mely képességére (What mező) vonatkozott. Ezek után ezekkel az
adatokkal meghívunk egy később ismertetendő függvényt ( CheckPerson ), mely leellenőrzi, hogy vajon az
adott személy rendelkezik-e az adott készséggel. Ha igen, akkor a mondat bekerül a helyes megoldások listájába
(sentences1 listbox).

case "Exercise1":
string who = e.Result.Semantics["Who"].Value.ToString();
string what = e.Result.Semantics["What"].Value.ToString();
if (CheckPerson(who, what))
sentences1.Items.Add(who + " can " + what);
break;

A CheckPerson függvény nagyon egyszerűen épül fel: az adott személyt kikeresi a személyek listájából
(personList ), majd ellenőrzi, hogy vajon rendelkezik-e az adott készséggel. Ha igen, akkor true -t, ha nem,
akkor false -t ad vissza.

private bool CheckPerson(string who, string what)
{
foreach (Person p in personList) {
if (p.Name == who) {
switch (what) {
case "swim":
return p.Swim;
case "fly":
return p.Fly;
case "play the piano":
return p.PlayPiano;
case "play the guitar":
return p.PlayGuitar;
case "play football":
return p.PlayFootball;
}
break;
}
}
return false;
}
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VIDEÓ
Visszatérve a RecognizerSpeechRecognized eseménykezelőhöz: ha a felhasználó a második feladatra
vonatkozóan mondta ki a legutóbbi mondatot, akkor az erre vonatkozó case ágnak a következő műveleteket
kell elvégeznie. Végig kell járnia a második feladat mondatainak a listáját ( sentenceList ), és meg kell
keresnie benne az éppen kimondott mondatot. Ha megtalálja, akkor a mondatokat tartalmazó listbox-ban
(sentences2 ) ki kell cserélnie a csonka mondatot a megfejtett (teljes) mondatra, illetve a megfejtésben
felhasznált szót (Word mező) el kell távolítania a behelyettesíthető szavak listájából (words listbox).

case "Exercise2":
for (int i=0; i<sentenceList.Count; i++)
{
if (sentenceList[i].Full == e.Result.Text)
{
string word = e.Result.Semantics["Word"].Value.ToString();
sentences2.Items.RemoveAt(i);
sentences2.Items.Insert(i, sentenceList[i].Full);
words.Items.Remove(word);
}
}
break;

Ezzel a beszédfelismerő eseménykezelőit el is készítettük. Viszont ezek nincsenek még hozzárendelve a
megfelelő eseményekhez. Ezt az alábbi programsorokkal tudjuk megtenni:

recognizer.AudioStateChanged += RecognizerAudioStateChanged;
recognizer.SpeechRecognized += RecognizerSpeechRecognized;

Egyetlen dolgot kell még megtennünk: el kell indítanunk a beszédfelismerőt. Ennek kétféle módja van, a
szinkron, illetve az aszinkron módban való elindítás. Mi az utóbbit választjuk:

recognizer.RecognizeAsync(RecognizeMode.Multiple);

Paraméterként itt meg kellett adnunk, hogy egyetlen mondatot várunk-e és ezután álljon le a beszédfelismerés
(ekkor a RecognizeMode.Single paramétert adjuk át), vagy pedig folyamatos beszédfelismerést szeretnénk
(RecognizeMode.Multiple ).
A beszédfelismerőt a következő paranccsal állíthatjuk le:

recognizer.RecognizeAsyncStop();

VIDEÓ
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3. Beszédszintézis
A beszédfelismeréshez hasonlóan a .NET-es beszédszintézist is csak akkor tudjuk alkalmazni, ha a
projektünkhöz hozzáadtuk a System.Speech referenciát. Mivel ezt az előző fejezetben már megtettük, most
nem kell ezt újra elvégeznünk.
Javasolt ugyanakkor felvenni a gyakran használt névterek közé a System.Speech.Synthesis -t, a
következőképpen:

using System.Speech.Synthesis;

Felveszünk globális változóként egy példányt a SpeechSynthesizer osztályból synthesizer néven, ez fogja
a beszédszintézist végezni.

private SpeechSynthesizer synthesizer = new SpeechSynthesizer();

A synthesizer használata pofonegyszerű abban az esetben, ha az alapértelmezett paraméterekkel akarjuk
használni. Egy szöveg felolvastatása kétféle módban történhet: szinkronban vagy aszinkronban.
Szinkron módban a program futása blokkolódik addig, amíg a felolvasás tart. Ehhez a Speak függvényt kell
használni. Például jó ötlet a program indulásakor egy tájékoztató szöveget felolvasni, mégpedig szinkron
módban, mivel a felhasználót a szöveg végighallgatására akarjuk kényszeríteni. Ugyanígy, ha a programból való
kilépéskor egy búcsúzó szöveget szeretnénk felolvastatni, azt mindenképpen szinkron módban kell megtennünk,
hiszen a program addig nem zárhatja be önmagát, amíg a felolvasás be nem fejeződött. Ez utóbbit a
következőképpen tudjuk megoldani:

private void Form1_FormClosed(object sender,
FormClosedEventArgs e)
{
synthesizer.Speak("Thank you, good bye.");
}

Aszinkron módban a beszédszintézis egy párhuzamos szálon fut. Példaként oldjuk meg a programunkban azt,
hogy a felhasználó által elmondott (és a nyelvi elemző által felismert) mondatot mindig ismételje el a
beszédszintetizátor.2 Ehhez a beszédfelismerő RecognizerSpeechRecognized eseménykezelőjébe (melyet az
előző fejezetben írtunk meg) szúrjuk be a következő sort:

synthesizer.SpeakAsync(e.Result.Text);

Az aszinkron beszédszintézisnek természetesen az a fő előnye, hogy lehetőségünk van annak bizonyos
eseményeire eseménykezelő függvényeket készítenünk. A SpeechSynthesizer osztálynak érdemes
megemlíteni a következő eseményeit:

A helyes angol kiejtést lehet ily módon gyakoroltatni, bár a szintetizátor esetenként helytelenül, mesterségesnek ható módon hangsúlyozza
és intonálja a szöveget.
2

74
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Oktatási mintaalkalmazás fejlesztése

• StateChanged : megváltozik a beszédszintetizátor állapota.
• SpeakStarted : elkezdődik egy szöveg felolvasása.
• SpeakProgress : minden felolvasott szónál kiváltódik. Ezzel követhetjük nyomon, hogy éppen hol tartunk a
felolvasásban.
• SpeakCompleted : befejeződött a szöveg felolvasása.
A fentieken kívül van egy olyan eseménye is a beszédszintetizátornak, mely a fonémaadatok kinyerésére
használható, amelyek – mint a 6. fejezetben is taglaltam – elengedhetetlenek akkor, ha a felolvasott szöveget
egy arci animációval szeretnénk szinkronizálni. Az említett esemény neve PhonemeReached . A
példaprogramunkban – csupán demonstrációs céllal – meg fogjuk jeleníteni a felolvasott fonémákat és azok
időzítését. Ehhez végezzük el a következő lépéseket:
1.
A formunkra helyezzünk fel egy új listbox-ot. Ezt nevezzük el például phonemes -nek. Ebbe a listbox-ba
fogjuk a felolvasott fonémákat sorban belepakolni.
2.
Oldjuk meg, hogy minden felolvasás kezdetekor törlődjön a phonemes listbox tartalma! Ehhez írjuk meg ezt
a függvényt:

void SynthesizerSpeakStarted(object sender,
SpeakStartedEventArgs e)
{
phonemes.Items.Clear();
}

3.
A fenti függvényt kössük össze a synthesizer SpeakStarted eseményével:

synthesizer.SpeakStarted += SynthesizerSpeakStarted;

4.
Írjunk egy másik eseménykezelőt, mely az aktuálisan
(milliszekundumokban) elhelyezi a phonemes listbox-ban:

felolvasott

void SynthesizerPhonemeReached(object sender,
PhonemeReachedEventArgs e)
{
phonemes.Items.Add(e.Phoneme + " : "
+ e.AudioPosition.TotalMilliseconds);
}
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Mint látható, az aktuális fonémához az e.Phoneme , az időzítéséhez pedig az e.AudioPosition kifejezés
formájában férhetünk hozzá.
5.
A fenti függvényt kössük össze a synthesizer PhonemeReached eseményével:

synthesizer.PhonemeReached += SynthesizerPhonemeReached;

A 8.11. ábrán látható a programunk működés közben.
8.11. ábra. Fonémák és időzítésük listázása

VIDEÓ
Mint említettem, a beszédszintetizátor néha bizony fura hangsúlyozással, hanglejtéssel képes felolvasni egyes
mondatokat. Éppen ezért nem árt, ha van némi lehetőségünk a felolvasás menetébe beavatkozni. A
SpeechSynthesizer osztálynak vannak olyan tulajdonságai, melyek pont erre valók:
• Rate : a felolvasás sebességét adhatjuk meg vele.
• Volume : a hang erősségét adhatjuk meg, egy 0-tól 100-ig terjedő egész számként.
• Voice : melyik beszédhangot szeretnénk használni a feltelepített hang motorok közül.
Természetesen ezen tulajdonságokkal nem korrigálhatjuk a hangsúlyozási és intonációs hibákat; ahhoz ennél
finomabb megoldásra van szükségünk. Ahogy azt a 7.1.4. fejezetben tárgyaltam, az SSML szabvány egy ismert
megoldás a beszédszintetizátorok konfigurálására; a .NET támogatja ennek a szabványnak a használatát is.
A SpeechSynthesizer osztálynak léteznek SSML-t kezelő felolvasó függvényei is: a SpeakSsml a szinkron, a
SpeakSsmlAsync az aszinkron működéshez. Mindkét függvény egy string-et vár paraméterként, ám ebben a
string-ben egy komplett SSML (azaz XML) tartalmat kell átadnunk, fejlécestül, markup-ostul. Éppen ezért
javasolt a programunkba felvenni egy olyan függvényt, mely a felolvasandó, SSML markup-okkal cizellált
szöveget a szabványos formába „csomagolja be”.
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private String BuildSSML(string text)
{
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.Append("<?xml version=’1.0’?> ");
sb.Append("<speak xmlns=’http://www.w3.org/2001/10/synthesis’");
sb.Append(" version=’1.0’ xml:lang=’en-US’>");
sb.Append(text);
sb.Append("</speak>");
return sb.ToString();
}

A példa kedvéért a programból való kilépéskor felolvasandó „Thank you, good bye” szöveget lássuk el SSML
markup-okkal! Kezdjük talán azzal, hogy tartatunk egy nagyon rövid szünetet a „good” és a „bye” szavak
között:

Thank you, good <break strength="x-weak"/> bye.

Hangsúlyoztassuk ki a „thank” szót, mégpedig erősen:

<emphasis level="strong">
Thank
</emphasis>
you, good <break strength="x-weak"/> bye.

Végül ugyancsak a „thank” szót mondassuk ki magasabban és lassabban! SSML-ben mind a két beállítást a
prosody elem segítségével tudjuk megejteni:

<emphasis level="strong">
<prosody pitch="high" rate="slow">
Thank
</prosody>
</emphasis>
you, good <break strength="x-weak"/> bye.

Most már nincs más hátra, mint a Form1_FormClosed tartalmát átírni:

private void Form1_FormClosed(object sender,
FormClosedEventArgs e)
{
synthesizer.SpeakSsml(BuildSSML(
"<emphasis level=’strong’>" +
"<prosody pitch=’high’ rate=’slow’>" +
"Thank</prosody> </emphasis> you, " +
"good <break strength=’x-weak’/> bye."
));
}
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9. fejezet - Zárszó
A jegyzetben próbáltam a párbeszédes informatikai rendszerekkel kapcsolatos részproblémákat, részterületeket,
és az azokra adandó kutatási, algoritmikai és technológiai megoldásoknak egy olyan csokrát bemutatni, melyből
egy informatika tanár is profitálhat. Megjegyezném, hogy az egyes területek sokkal mélyebbek a jegyzetben
bemutatottnál, illetve más és más technológiai megoldások is léteznek. A fő cél a beszéd-interfésszel rendelkező
oktatóprogramok készítésének az elsajátítása, melyhez modern, nagy szoftvergyártók által is támogatott
technológiákat használhatunk. A kép ugyanakkor kissé vegyes, hiszen – mint erről korábban is szót ejtettem –
ezekben a technológiákban (egyelőre) nem támogatott a magyar nyelv használata.
Mindazonáltal remélem, hogy a jegyzet segítségével elsajátított ismereteket minden informatika tanár haszonnal
alkalmazza majd, illetve hogy a jegyzet az esetleges továbblépéshez is biztos alapot ad. Az informatikának ezen
a területén a domináns technológiák igen dinamikusan változnak, ezért elengedhetetlen folyamatosan
tájékozódni, az új technológiáknak utánaolvasni, az új megoldások felé nyitottnak lenni. Mindehhez sok sikert
és kitartást kívánok.
a szerző
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10. fejezet - Forráskódok
1. Person.cs
namespace EnglishTest
{
class Person
{
public string Name { get; private set; }
public bool Swim { get; private set; }
public bool PlayPiano { get; private set; }
public bool Fly { get; private set; }
public bool PlayFootball { get; private set; }
public bool PlayGuitar { get; private set; }
public Person(string name, bool swim, bool piano,
bool fly, bool football, bool guitar)
{
Name = name;
Swim = swim;
PlayPiano = piano;
Fly = fly;
PlayFootball = football;
PlayGuitar = guitar;
}
}
}

2. Sentence.cs
namespace EnglishTest
{
class Sentence
{
public string Full { get; private set; }
public string Part { get; private set; }
public string Word { get; private set; }
public Sentence(string full, string part, string word)
{
Full = full;
Part = part;
Word = word;
}
}
}

3. nyelvtan.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
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Forráskódok

<grammar version="1.0" xml:lang="en-US" root="Main"
xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
tag-format="semantics/1.0" >
<rule id="Main" scope="public">
<one-of>
<item>
<ruleref uri="#Exercise1" />
<tag>out.Exercise="Exercise1"</tag>
<tag>out.Who=rules.latest().Who</tag>
<tag>out.What=rules.latest().What</tag>
</item>
<item>
<ruleref uri="#Exercise2" />
<tag>out.Exercise="Exercise2"</tag>
<tag>out.Word=rules.latest().Word</tag>
</item>
</one-of>
</rule>
<rule id="Exercise1">
<ruleref uri="#Persons" />
<tag>out.Who=rules.latest().Name</tag>
can
<ruleref uri="#Activities" />
<tag>out.What=rules.latest().Activity</tag>
</rule>
<rule id="Persons">
<one-of>
<item>
Peter <tag>out.Name="Peter"</tag>
</item>
<item>
Zoe <tag>out.Name="Zoe"</tag>
</item>
<item>
Diamond <tag>out.Name="Diamond"</tag>
</item>
<item>
Susan <tag>out.Name="Susan"</tag>
</item>
</one-of>
</rule>
<rule id="Activities">
<one-of>
<item>
fly <tag>out.Activity="fly"</tag>
</item>
<item>
swim <tag>out.Activity="swim"</tag>
</item>
<item>
"play the piano"
<tag>out.Activity="play the piano"</tag>
</item>
<item>
"play football"
<tag>out.Activity="play football"</tag>
</item>
<item>
"play the guitar"
<tag>out.Activity="play the guitar"</tag>
</item>
</one-of>
</rule>
<rule id="Exercise2">
<one-of>
<item>
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Harris is a
<ruleref uri="#Words" />
<tag>out.Word=rules.latest().What</tag>
tour guide
</item>
<item>
Many tourists
<ruleref uri="#Words" />
<tag>out.Word=rules.latest().What</tag>
mountains and lakes
</item>
<item>
A young french lady
<ruleref uri="#Words" />
<tag>out.Word=rules.latest().What</tag>
for a lemonade
</item>
<item>
We usually
<ruleref uri="#Words" />
<tag>out.Word=rules.latest().What</tag>
coffee and milk
</item>
<item>
Our visitors
<ruleref uri="#Words" />
<tag>out.Word=rules.latest().What</tag>
english correctly
</item>
<item>
You must
<ruleref uri="#Words" />
<tag>out.Word=rules.latest().What</tag>
the Panama canal
</item>
</one-of>
</rule>
<rule id="Words">
<one-of>
<item>
clever <tag>out.What="clever"</tag>
</item>
<item>
love <tag>out.What="love"</tag>
</item>
<item>
asked <tag>out.What="asked"</tag>
</item>
<item>
drink <tag>out.What="drink"</tag>
</item>
<item>
speak <tag>out.What="speak"</tag>
</item>
<item>
visit <tag>out.What="visit"</tag>
</item>
</one-of>
</rule>
</grammar>

4. Form1.cs
A formunkat először Design nézetben kell megterveznünk, a szükséges kontrollokat rajta elhelyeznünk. A form
kívánt felépítése a 10.1. ábrán látható.
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10.1. ábra. A form felépítése

A form forráskódját pedig a következőképpen kell alakítanunk:

using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Text;
System.Windows.Forms;
System.Speech.Recognition;
System.Speech.Recognition.SrgsGrammar;
System.IO;
System.Speech.Synthesis;

namespace EnglishTest
{
public partial class Form1 : Form
{
private SpeechRecognitionEngine recognizer =
new SpeechRecognitionEngine(
new System.Globalization.CultureInfo("en-US"));
private SpeechSynthesizer synthesizer =
new SpeechSynthesizer();
private List<Person> personList = new List<Person> {
new Person("Peter", true, true, false, false, false),
new Person("Zoe", false, true, true, false, true),
new Person("Diamond", false, true, false, true, false),
new Person("Susan", true, false, false, true, false)
};
private List<Sentence> sentenceList = new List<Sentence>
{
new Sentence("Harris is a clever tour guide",
"Harris is a ... tour guide.", "clever"),
new Sentence("Many tourists love mountains and lakes",
"Many tourists ... mountains and lakes.", "love"),
new Sentence("A young french lady asked for a lemonade",
"A young french lady ... for a lemonade.", "asked"),
new Sentence("We usually drink coffee and milk",
"We usually ... coffee and milk.", "drink"),
new Sentence("Our visitors speak english correctly",
"Our visitors ... english correctly.", "speak"),
new Sentence("You must visit the Panama canal",
"You must ... the Panama canal.", "visit")
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};
public Form1()
{
InitializeComponent();
// FOR EXERCISE 2
Random rnd = new Random();
foreach (Sentence s in sentenceList)
{
sentences2.Items.Add(s.Part);
words.Items.Insert(rnd.Next(words.Items.Count), s.Word);
}
// FOR SPEECH RECOGNITION
recognizer.SetInputToDefaultAudioDevice();
FileStream file =
new FileStream("nyelvtan.srgs", FileMode.Create);
SrgsGrammarCompiler.Compile("nyelvtan.xml", file);
file.Close();
Grammar grammar = new Grammar("nyelvtan.srgs", "Main");
recognizer.LoadGrammar(grammar);
recognizer.AudioStateChanged +=
RecognizerAudioStateChanged;
recognizer.SpeechRecognized +=
RecognizerSpeechRecognized;
recognizer.RecognizeAsync(RecognizeMode.Multiple);
// FOR SPEECH SYNTHESIS
//synthesizer.Speak("Hello! Please speak loudly into the microphone.");
synthesizer.SpeakSsml(BuildSSML(
"Hello! Please speak loudly " +
"<prosody rate=’slow’>into " +
"<break strength=’weak’/> the</prosody> microphone."
));
synthesizer.SpeakStarted += SynthesizerSpeakStarted;
synthesizer.PhonemeReached += SynthesizerPhonemeReached;
}
void RecognizerAudioStateChanged(object sender,
AudioStateChangedEventArgs e)
{
state.Text = e.AudioState.ToString();
}
void RecognizerSpeechRecognized(object sender,
SpeechRecognizedEventArgs e)
{
said.Text = e.Result.Text;
synthesizer.SpeakAsync(e.Result.Text);
string exercise =
e.Result.Semantics["Exercise"].Value.ToString();
switch (exercise)
{
case "Exercise1":
string who =
e.Result.Semantics["Who"].Value.ToString();
string what =
e.Result.Semantics["What"].Value.ToString();
if (CheckPerson(who, what))
sentences1.Items.Add(who + " can " + what);
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break;
case "Exercise2":
for (int i = 0; i < sentenceList.Count; i++)
{
if (sentenceList[i].Full == e.Result.Text)
{
string word =
e.Result.Semantics["Word"].Value.ToString();
sentences2.Items.RemoveAt(i);
sentences2.Items.Insert(i, sentenceList[i].Full);
words.Items.Remove(word);
}
}
break;
}
}
private bool CheckPerson(string who, string what)
{
foreach (Person p in personList)
{
if (p.Name == who)
{
switch (what)
{
case "swim":
return p.Swim;
case "fly":
return p.Fly;
case "play the piano":
return p.PlayPiano;
case "play the guitar":
return p.PlayGuitar;
case "play football":
return p.PlayFootball;
}
break;
}
}
return false;
}
private void Form1_FormClosed(object sender,
FormClosedEventArgs e)
{
recognizer.RecognizeAsyncStop();
//synthesizer.Speak("Thank you, good bye.");
synthesizer.SpeakSsml(BuildSSML(
"<emphasis level=’strong’> " +
"<prosody pitch=’high’ rate=’slow’>Thank</prosody>"+
"</emphasis> you, good <break strength=’x-weak’/> bye."
));
}
void SynthesizerSpeakStarted(object sender,
SpeakStartedEventArgs e)
{
phonemes.Items.Clear();
}
void SynthesizerPhonemeReached(object sender,
PhonemeReachedEventArgs e)
{
phonemes.Items.Add(e.Phoneme + " : " +
e.AudioPosition.TotalMilliseconds);
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}
private String BuildSSML(string text)
{
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.Append("<?xml version=’1.0’?> ");
sb.Append("<speak xmlns=’http://www.w3.org/2001/10/synthesis’ ");
sb.Append("version=’1.0’ xml:lang=’en-US’>");
sb.Append(text);
sb.Append("</speak>");
return sb.ToString();
}
}
}
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