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Kivonat: Bemutatjuk a BEA-Base adatbázist, mely az általános BEA (BEszélt 

nyelvi Adatbázis) 140 beszélős részhalmazának egyszerűsített és gépi beszédfel-

ismerési kísérletekre előkészített kivonata. Definiáljuk a beszédfelismerési fel-

adatot, melyben csak a BEA-Base adatbázis használható felügyelt adatként. Is-

mertetjük az alkalmazott, legkorszerűbb beszédfelismerési technikákra épülő be-

szédfelismerés megközelítéseket, úgymint hibrid rejtett Markov-modell/mély ne-

uronhálós fonéma és graféma alapú rendszerek, konvolúciós és rekurrens hálókra 

épülő enkóder-dekóder end-to-end rendszerek figyelmi mechanizmussal vagy 

anélkül. Végül eljutunk a kontrasztív, önfelügyelt módon előtanított súlyokkal 

inicializált transzformer alapú megközelítésig, amit BEAST-nek (BEA Speech 

Transcriber) neveztünk el. Utóbbi rendszer – köszönhetően az 53 ezer órás hang-

anyagon történt előtanításnak – a klasszikus megoldáshoz képest 40%-kal csök-

kenti a legrelevánsabb szó- és betűhibaarányt, valamint a magyar Common Voice 

tesztadatokon is versenyképes leiratot szolgáltat. 

Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, mélytanulás, gépi beszédfelismerés, 

spontán beszédadatbázisok, end-to-end beszédfelismerés, önfelügyelt tanulás. 

1.   Bevezetés 

A magyar nyelvű beszédfelismerési kutatások régóta fájó pontja, hogy nem áll rendel-

kezésre olyan könnyen hozzáférhető – és legalább kutatási célra ingyenes – beszédadat-

bázis, amely kifejezetten beszédfelismerő modellek/motorok betanítására és kiértéke-

lésére alkalmas. Így az egyes műhelyek – részben kényelmi, részben anyagi okokból – 

sokszor csak a saját adataikon dolgoznak, melyet másokkal jellemzően nem osztanak 

(vagy oszthatnak) meg. A közölt beszédfelismerési eredmények tehát tipikusan önma-

gukban állnak, a kísérletek más csoportok által nem könnyen ismételhetők meg, az elért 

eredmények egymással nem vethetők össze. A cikk írásának pillanatában ezen az 
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áldatlan helyzeten a sokak által felkarolt és üdvözölt Mozilla Common Voice projekt1 

sem segített még, mivel alig 19 óra ellenőrzötten leiratozott hanganyag állt elő. Noha 

várjuk és reméljük ezen adatbázis bővülését, a majdan előálló adatok csak olvasott be-

szédet fognak tartalmazni. Azonban az olvasott beszéd visszaalakítása szöveggé kissé 

mondvacsinált problémának tűnik, hiszen az emberi kommunikáció – sőt az ember-gép 

interakció is – alapvetően spontán jellegű. Ha a normál társalgási (vagy előadási, eset-

leg számítógép-vezérlési) beszédben időnként előre meg is tervezzük, mit mondunk, 

tipikusan nem olvassuk fel a mondandónkat. Vagyis, az olvasott beszédre épülő korpu-

szok ugyan relatíve olcsón előállíthatók, illeszkedésük a természetes beszélt nyelvhez 

vitatható. 

Munkánk érdemi változásokat kíván hozni az előbb vázolt helyzetbe. Egyrészt köz-

readjuk a BEA adatbázis (Gósy és mtsai, 2012) nyilvánosan elérhető, beszédfelisme-

résre előkészített, az akadémiai szféra számára ingyenes, 140 beszélő hanganyagát tar-

talmazó ’Base’ részhalmazát, melyre „BEA-Base”-ként, ill. rövidítve „BEA-B” néven 

hivatkozunk és amit e tanulmányban röviden ismertetünk2. Az adatbázis túlnyomórészt 

spontán, illetve félspontán beszédből áll. A kiértékeléshez a spontán és olvasott/ismé-

telt beszédet tartalmazó részeket külön bontjuk mind a fejlesztési (validáló) és a kiérté-

kelési (teszt-) halmazok esetén. Így a jövőben adott tanítóhalmaz és teszthalmazok alap-

ján egzakt összehasonlítások tehetők beszédfelismerési megközelítések között.  

A továbbiakban megmutatjuk, hogy nyílt forráskódú eszközökkel milyen beszédfel-

ismerési pontosságok érhetők el a BEA-B adatbázison, összehasonlítjuk a hibrid 

HMM-ANN és az „end-to-end” mélyneuronháló alapú technikákat, valamint a legkor-

szerűbb, önfelügyelt kontrasztív előtanulás után az adott feladatra hangolt Transformer 

alapú rendszert. Utóbbi neurális modelljét „BEAST” (BEA Speech Transcriber) néven 

akadémiai kutatási felhasználásra ingyenesen elérhetővé is tesszük. 

2.   Kapcsolódó munkák 

2.1.   Magyar nyelvű leiratozott beszédadatbázisok  

Magyar nyelven számos fizetős, olvasott beszédet tartalmazó adatbázis érhető el, pl. 

(Vicsi és Víg, 1998), (Siemund és mtsai, 2000), azonban ezek megfelelősége spontán 

beszéd felismeréséhez kérdéses. A magyar MALACH adatbázis (Mihajlik és mtsai, 

2007) spontánnak tekinthető (interjúk idős emberekkel), azonban sem a koreloszlás, 

sem a méret nem ideális és sajnos a leirat nem érhető el publikusan. A BEÁ-n kívül 

talán legjelentősebb magyar nyelvű társalgási jellegű beszédet (és videót) is tartalmazó 

adatbázis a HuComTech (Hunyadi és mtsai, 2012). Itt a használhatóságot a beszélők 

alacsonyabb száma és koruknak kisebb átfogása (döntően egyetemi hallgatók) befolyá-

solja negatívan. Az utóbbi években újabb spontán beszédet gyűjtő projektek indultak, 

pl. (Szabó és Galántai, 2017), (Szabó és mtsai, 2021), de utóbbi akusztikailag problé-

más (a jel-zaj viszony alacsony) előbbi pedig kevés beszélős és egyik sem elérhető még 

 
1 https://commonvoice.mozilla.org/en/datasets 
2 https://phon.nytud.hu/bea 
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a tanulmány megírásának időpontjában. Elmondhatjuk, hogy jelenleg a gyakorlatban 

nemigen érhető el beszédfelismerési kutatási célra ingyenesen hozzáférhető releváns 

méretű, korban, nemben reprezentatív, lejegyzett beszédadatbázis magyar nyelven, kü-

lönösen spontán jellegű beszédtartalommal. 

2.2.   Spontán magyar nyelvű beszédfelismerési eredmények 

A viszonylag kis számú releváns publikációk között említhetők a magyar nyelvű spon-

tán nyelvű beszédet is tartalmazó adatbázisokon elért, MALACH (Mihajlik és mtsai, 

2010), HuComTech (Szaszák és mtsai, 2011), BEA (Beke és Szaszák, 2016), eredmé-

nyek. Látható, hogy a spontán nyelvű adatokon a szófelismerési hibák meglehetősen 

magasak: 42% – 55%, és egyetlen olyan publikációt sem ismerünk, ahol az adott adat-

bázison más csoport is közölt volna összehasonlítható beszédfelismerési eredményeket. 

3.   A BEA-Base adatbázis 

A BEA adatbázis (Gósy és mtsai, 2012) eredetileg nyelvészeti – főként fonetikai – ku-

tatások céljára lett létrehozva. Fontos szempont volt, hogy nagy számú beszélőtől jó 

akusztikai körülmények között, tervezett módon gyűjtsenek adatot. Az adatrögzítés 

több éven keresztül történt, eközben a felvételek készítésnek körülményei, módszerei 

nem, azonban a lejegyzési módszerek lényegesen, meghatározott etapok szerint változ-

tak (Gyarmathy–Neuberger 2011, Gyarmathy és mtsai, 2014). Az első etapban a le-

jegyzés Word dokumentumokba történt, megadott szabályrendszer szerint. A második-

ban – részben a felmerült beszédtechnológiai felhasználás miatt – a lejegyzés a 

Transcriber3 nevű programmal, megújított szabályendszer szerint készült. A következő 

körben áttértek a Praat4 használatára, ami maga után vonta a TextGrid formátumú, több-

szintű annotáció alkalmazását és következésképpen a szabályok adaptálását. Végül, bi-

zonyos felvételekhez egyáltalán nem készült megfelelő leirat, így ezek számítógéppel 

segített utólagos lejegyzése a rövid távú tervek között szerepel. 

 

 train-114 dev-repet dev-spont  eval-repet eval-spont 

hossz [óra] 71.2 0.65 4.02 0.95 4.91 

szegmens [db] 76 881 568 4 893 858 5 693 

szó [db] 555 322 4 110 27 939 6229 35 178 

OOV [%] – 2 7.3 1.4 7.9 

3-gram ppl – 43.7 283 44.6 317.4 

1. táblázat. A BEA-Base adatbázis főbb statisztikái. 

  

 
3 http://trans.sourceforge.net/ 
4 https://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 
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Szerkezetét tekintve a BEA adatbázis jól tagolható az egyes adatközlők (beszélők) 

egységeire, ezt a könyvtárstruktúra is tükrözi. Jelenleg mintegy 470 adatközlőtől áll 

rendelkezésre felvétel. Ezek minden esetben hasonlóan zajlottak: jellemzően 8 felvételi 

egység rögzítése történt meg meghatározott sorrendben, bővebben lásd: (Gósy és mtsai, 

2012). A felvételi egységek a felvett beszéd jellegét tekintve két csoportba oszthatók:  

- kötött beszéd, aminek egyik felét repetitívnek fogjuk hívni, mert azonos mon-

datokat olvas ill. ismétel el a főbeszélő (utóbbi esetén a kísérletvezető által fel-

olvasott mondatot ismétli az adatközlő). A másik modulban egybefüggő szöve-

get olvas fel a főbeszélő. A rögzített adatok relatíve kis része tartozik ebbe a 

csoportba. 

- spontán, 2–3 résztvevős társalgási beszéd és félspontán felvételek, melyek egy 

elolvasott szöveg összefoglalásán alapszanak. A BEA nagyját tehát a spontán 

és félspontán beszéd adja, ezekre a továbbiakban egyszerűsítve csak spontán 

felvételekként fogunk hivatkozni. 

A BEA adatbázis készítése során kiemelt figyelmet fordítottak az elhangzottak pon-

tos lejegyzésére, tehát a beszélő nyelvi és egyéb hibái nem lettek javítva, hanem lehe-

tőség szerint minden, ami elhangzott – a nem érthető beszéd kivételével – le lett írva. 

A leirat azonban nem fonológiai szinten készült, hanem ortografikusan, a számok, ki-

vételes írásmódú szavak és hasonló entitások tipikusan „verbalizáltan” azaz a kiejtés-

nek megfelelően lettek rögzítve, pl. „tévékettő”, „azér”, „íméleztünk” vagy „merhogy”.  

A BEA tehát egy ambiciózus projekt, ami számos speciális beszédjelenséget is an-

notálni kívánt amellett, hogy a pontos szövegleiratot ortografikus formában rögzíti, 

mindezt nagy számú beszélő hanganyagán (és véges költségvetéssel). Ezen követelmé-

nyek azonban némileg ellentmondanak egymásnak, így a konkrét lejegyzők ízlésének, 

illetve a különböző lejegyzési technikáknak megfelelően összességében egy heterogén 

annotációs anyag állt elő, mely nyelvészeti kutatásokra sem feltétlenül ideális, de gépi 

feldolgozásra még kevésbé optimális. Mindezek miatt jelenleg az annotációk közös ne-

vezőre hozása, egységesítése zajlik, ami a várakozásoknál is nehezebb feladatnak bizo-

nyult. Ugyanakkor, felismerve a gépi beszédfelismerés korábban vázolt hiányát, a leg-

alkalmasabb, homogén adatbázis-részhalmaz kiadása mellett született döntés. 

A BEA-Base nem más, mint a BEA Transcriberrel lejegyzett 140 beszélős részhal-

mazának egyszerűsített (sima txt formátumú) v.0.1-es annotációjú verziója. 10 beszélő-

nyi adatot validálásra, illetve 16 beszélőnyi adatot kiértékelésre szántunk, így a tanító-

halmazba 114 adatközlő felvételei kerültek (1. táblázat). A nemek eloszlása mindegyik 

teszthalmazban 50–50%-os, a tanítóhalmazban pedig 40%–60% (férfi-nő). A korelosz-

lást nézve mindegyik halmaz széles merítésű, többlettel a huszonévesek tekintetében. 

Mind a validációs, mind a teszthalmazt felbontottuk spontán és kötött halmazokra. 

A kihívást az jelentette, hogy a kötött beszéd nagyját adó repetitív részben ugyanazokat 

a mondatokat olvassa a főbeszélő és a kísérletvezető, illetve még el is ismétli őket az 

adatközlő. Emiatt, ha repetitív rész bármelyik részhalmazát benn hagyjuk a tanítóadat-

ban, a beszédfelismerési eredmények irreális képet adtak volna a beszédfelismerő mo-

dellek pontosságáról. Ennek kivédésére teljesen kihagytuk a tanítóhalmazból a repetí-

ciós részeket (mind az adatközlő, mind a kísérletvezető felvételeit), míg a tesztelő anya-

gokból az egybefüggő olvasott szöveget. Ily módon a kötött beszéddel történő kiérté-

kelés és validálás korrekt, hiszen az adott tesztszöveget nem „látta” korábban a beszéd-

felismerő modell. Szintén a kiegyensúlyozott kiértékelés és a beszélőfüggetlenség ér-

dekében a tesztelő halmazokban a kísérletvezető (ill. 3. beszélő) hangját tartalmazó 
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szegmentumokat kivágtuk. Végeredményben tehát a kötött beszédet tartalmazó teszt-

halmazokban csak az adatközlő felolvasott és visszaismételt mondatai maradtak (ezért 

szerepel a halmazok nevében a „repet”, mint repetitív tag), a spontán jelzővel illetett 

halmazokban pedig szintén csak az adatközlő hangját hagytuk meg a különböző spon-

tán és félspontán szituációkból. 

A BEA-Base adatbázis statisztikái az 1. táblázatban találhatók. A beszédfelismerési 

feladat (írott) nyelvi nehézségét kifejező perplexitási mutatókat (ppl) módosított 

Kneser–Ney simítással (Chen és Goodman, 1999) számoltuk szó alapon. A tanítóhal-

maz szavaiból képzett szótárral le nem fedhető tesztszavak arányát is megadtuk (OOV: 

Out Of Vocabulary rate). 

A következőkben bemutatandó gépi beszédfelismerési kísérletek mindegyikében a 

BEA-Base adatbázis train-114 halmazát használtuk felügyelt (leiratozott) tanítóadat-

ként, a hiperparamétereket a dev-spont validációs halmazra optimalizáltuk és az eval-

spont halmazon értékeltük ki. Mérete és jellege miatt az utóbbi eredményeit tekintjük 

relevánsnak, a többi (validációs és nem spontán) halmazon mérteket inkább érdekes-

ségképpen közöljük. 

4.   Hibrid HMM/DNN megközelítés 

A legtöbb, gyakorlatban használt beszédleiratozó rendszer ma HMM, azaz Hidden 

Markov-Modell alapú. Evidens, hogy az akusztikus modellezésre mély neuronhálót 

(Deep Neural Network) érdemes alkalmazni HMM alapú rendszerek esetén is, így vizs-

gálatainkat mi is erre korlátoztuk. Szintén közismert, hogy a legelterjedtebb 

HMM/DNN beszédfelismerési keretrendszer a Kaldi (Povey és mtsai, 2011), így ezzel 

a nyílt forrású eszközkészlettel kezdtük a kísérleteinket. 

A hagyományos megközelítésben az akusztikai modellek fonéma alapúak, ami azt 

jelenti, hogy a szavakat a kiejtésüknek megfelelő fonémasorozatokra képezzük le, több 

alternatív kiejtés esetén pedig az alternatívákhoz valószínűségeket rendelünk a tanító-

adatbázisbéli kiejtésvariánsok alapján (Povey és mtsai, 2011). Ugyanakkor (Mihajlik 

és mtsai, 2007) már a korszerű end-to-end rendszerek megjelenése előtt megmutatta, 

hogy magyarra a graféma, azaz írott (alfabetikus) karakter alapú akusztikus modelle-

zésnek is van létjogosultsága, így ezt a megközelítést is vizsgáltuk. 

Az utóbbi években az egyik legnépszerűbb neurális akusztikus modell a Kaldiban az 

ún. TDNN-F megközelítés, azaz faktorált Time Delay Neural Network (Povey és mtsai, 

2018), valamint ennek egy továbbfejlesztett változata, a CNN-TDNN-F, ahol konvo-

lúciós neurális blokkok előzik meg a TDNN-F struktúrát (Zorila és mtsai, 2019). Kí-

sérleteinkben mindkét neurális akusztikus modellt megvizsgáltuk. A modellek tanítá-

sára a hasonló méretű WSJ (Wall Street Journal) adatbázis S5-ös receptúráját alkalmaz-

tuk (magyarra adaptálva), de bemeneti vektorokként csak nagy felbontású MFCC-t 

(Mel-Frequency Cepstral Coefficients) használtunk, i-vektorokat nem. Környezet-

függő, bal-difón akusztikus modelleket tanítottunk be, az audio adatok augmentálására 

a felvételek sebességét ±10%-kal perturbáltuk. Szó 3-gram Kneser–Ney simítású 

nyelvmodellt alkalmaztunk, melyet a BEA-Base train-114 szöveges leiratain tanítot-

tunk be. 
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A beszédfelismerési eredmények a 2. táblázatban láthatók, a szó- és betűhibaarányt 

egyaránt feltüntettük (WER: Word Error Rate, CER: Character Error Rate). 

 

Struktúra 

/ param. szám 

Akusztikai 

egység 

dev-repet dev-spont  eval-repet eval-spont 

TDNN-F 

/ 18M 

fonéma 7.06 / 1.82 27.12 / 9.04 6.26 / 1.58 28.41 / 9.36 

karakter 7.30 / 1.70 27.08 / 8.90 6.08 / 1.51 28.28 / 9.26 
      

CNN-TDNN-F 

/ 16M 

fonéma 7.10 / 1.81 27.01 / 8.95 6.33 / 1.62 28.81 / 9.52 

karakter 6.98 / 1.77 26.71 / 8.59 6.28 / 1.59 28.15 / 9.13 

2. táblázat. Kaldi alapú WER[%] / CER[%] eredmények a BEA-Base adatbázison. 

 

Látható, hogy a spontán beszéd felismerése adott körülmények között lényegesen na-

gyobb kihívás, mint az elismételt beszédé, ugyanakkor az egyes modellezési megköze-

lítések közötti különbségek marginálisak. A legjobb eredményeket vastag betűkkel 

emeltük ki. Összességében a CNN-TDNN-F technika szerepelt a legjobban – karakter 

akusztikus modellekkel társítva –, tehát adott körülmények között a karakter alapú 

akusztikus modellezésnek nemcsak van jogosultsága, de optimális is lehet. 

5.   End-to-end mély neuronháló alapú megközelítés 

Az end-to-end, azaz teljesen mélyneuronháló alapú beszédfelismerés csak néhány éve 

tört be a tudományos köztudatba (Graves és Jaitly, 2014), azonban mára a leginkább 

kutatott irányzattá vált. Számos eszközkészlet áll rendelkezésre, pl. (Hannun és mtsai, 

2014), (Watanabe és mtsai, 2018), (Kriman és mtsai, 2020), (Ravanelli és mtsai, 2021), 

ezek teljes körű áttekintésére és a BEA-Base adatbázison való kipróbálására és optima-

lizálására nem vállalkozhattunk, ehelyett az utolsó két eszközkészletet választottunk ki 

és ezekkel végeztünk célzott vizsgálatokat.  

5.1.   Kísérletek a QuartzNet struktúrával karakter alapon 

Az előzőekben láthattuk, hogy karakter akusztikus modellek alkalmazása fonéma mo-

dellek helyett nem rontotta a beszédfelismerési eredményeket, így természetesnek érez-

tük karakter alapú end-to-end megközelítéssel folytatni a kísérletezést. Hasonlóan a 

TDNN struktúrához – amit az 1D konvolúciós neuronhálók egy fajtájának tekintenek – 

a szintén konvolúciós blokkokra épülő QuartzNet end-to-end modellekkel (Kriman és 

mtsai, 2020) folytatjuk, melyek tanítása a CTC (Connectionist Temporal Classification) 

költségfüggvényre (Graves és mtsai, 2006) épül. A felépítés pontos részletei megtalál-

hatók a (Kriman és mtsai, 2020)-ban, itt csak azt emeljük ki, hogy a struktúra BxR soros 

elrendezésű blokkokból épül fel, ahol R számú azonos – idő és csatorna szerint szepa-

rált – konvolúciós modult egy reziduális kapcsolat köt át, és ez a blokk B-szer ismétlő-

dik, blokkonként potenciálisan különböző hiperparaméterekkel. 

A kísérletek tervezésénél kiindulópontnak a (Kriman és mtsai, 2020)-et tekintettük, 

alapesetként az itt közölt hiperparamétereket és metodikát vettük át. A WSJ feladatra 
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(80 órányi olvasott beszéd) az 5x3-ös struktúrát javasolják 1200 epoch-nyi tanítással, 

beszédsebesség perturbálással és SpecAugmenttel (Park és mtsai, 2019). A tanítás még 

RTX A6000-es grafikus kártyával is napokat vett igénybe, azonban a teljesítmény több 

körös tanulási ráta optimalizálás után is elmaradt a várakozásoktól, így a LibriSpeech 

recept szerinti 15xR-es struktúra (R= 1, 2, 3, 5) alkalmazásával folytattuk szintén (Kri-

man és mtsai, 2020) szerint, megtartva az egyéb kísérleti körülményeket. A dekódolás 

során 80-as beam-szélességet alkalmaztunk és a kimeneti hipotéziseket a már korábban 

is használt szó alapú n-gram nyelvmodellel súlyoztuk újra. Az eredményeket a 3. táb-

lázatban foglaltuk össze. 

 

Struktúra / 

param. szám 

LM dev-repet dev-spont  eval-repet eval-spont 

5x3 / 6.4M 
– 23.82 / 5.38 36.16 / 13.24 27.85 / 6.56 38.30 / 13.64 

3-gram 8.91   / 2.93 31.63 / 14.11 10.05 / 3.71 32.91 / 14.77 
      

15x1 / 6.5M 
– 13.72 / 2.99 28.33 /   9.36 17.00 / 3.87 29.59 /   9.70 

3-gram 6.76   / 2.01 26.66 / 10.45 6.90   / 2.43 27.97 / 11.29 
      

15x2 / 9.6M 
– 10.05 / 2.42 26.02 /  8.58 12.49 / 3.12 27.22 /  9.06 

3-gram 6.57   / 1.95 25.52 / 10.22 6.71   /  2.42 27.09 / 10.93 
      

15x3 / 12.7M 
– 9.73  / 2.20 25.20 /  8.33 11.56 / 2.91 26.70 /   8.84 

3-gram 6.50  / 1.86 25.50 / 10.0 6.86   / 2.36 26.83 / 10.76 
      

15x5 / 18.9M 
– 12.70 / 2.89 26.43 /  8.42 13.79 / 3.32 27.63 /   8.96 

3-gram 7.30   / 2.20 25.58 / 10.25 6.90   / 2.38 26.98 / 10.71 

3. táblázat. QuartzNet WER[%] / CER[%] eredmények a BEA-Base adatbázison. 

 

Látható, hogy itt már jelentős különbségek adódnak az egyes struktúrák eredményei 

között. Elmondhatjuk, hogy a BEA-Base feladaton a WSJ-re optimalizált 5x3-as struk-

túra nem bizonyult optimálisnak, a hasonló paraméterszámú 15x1 elrendezés minden-

ben szignifikánsan jobban teljesített, míg a legjobb eredmények a 15x3-as struktúrával 

álltak elő. A reményeknek megfelelően a mélyebb struktúrák általában jobb eredményt 

adtak, többnyire meghaladva a Kaldi alapú HMM/DNN teljesítményét (vastagon szed-

tük ezeket a számokat).  

Néhány nem várt jelenség is adódott. A leginkább szembeötlő, hogy a 15x5-ös struk-

túra esetén a pontosságok valamelyest visszaestek. Ennek az okát még keressük, a leg-

valószínűbbnek azt gondoljuk, hogy ez a hálózat a legérzékenyebb a megfelelő hiper-

paraméterek megfelelő beállítására, ugyanekkor ez a leglassabb és legmemóriaigénye-

sebb megoldás is, mindamellett, hogy a konvergenciája is ennek volt a legbizonytala-

nabb. Így lehetséges, hogy a jövőben ezen még tudunk javítani, azonban a 15x3-as 

struktúrához képest jelentős javulásra nem számítunk. Szintén némileg meglepő volt, 

hogy a nyelvmodell alkalmazása annál kevesebbet javít, minél pontosabb az (end-to-

end) akusztikus modell; mi több, a legrelevánsabb spontán kiértékelő halmazon még 

rontott is. Ezt annak tulajdonítjuk, hogy a spontán beszédre jellemző rövid szavakat és 

kapcsolatukat a CTC alapú tanítás során implicite megtanulja az akusztikus modell, és 

az ugyanezen hanganyag szövegleiratából tanult explicit nyelvmodell egyre kevesebbet 

tud hozzáadni az akusztikus neuronháló tudásához, független tesztadaton pedig még 

ronthatja is az eredményeket. 
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5.2.   Kísérletek CRDNN modellel BPE akusztikus token alapon 

A CTC letisztult, megbízható technika, azonban hátránya, hogy az egyes kimeneti dön-

téseket feltételesen függetlennek tekinti. Ezt kiküszöbölendő vezették be az „Attent-

ion”, azaz „figyelmi” mechanizmus alapú kapcsolatot az enkóder és dekóder neuron-

háló blokkok közé (Chan és mtsai, 2016). Még jobb eredményeket értek el a két mód-

szer kombinálásával, vegyes költségfüggvény alkalmazásával (Watanabe és mtsai, 

2017). Ezért olyan eszközkészletet kerestünk, amely implementálja ezt az üzemmódot. 

A (Ravanelli és mtsai, 2021)-re esett választásunk, mely egyidejűleg támogatja a ka-

rakternél nagyobb akusztikai egységek használatát.  

   Elsőként a viszonylag egyszerű CRDNN (Convolutional, Recurrent and Deep Neural 

Nets) struktúrájú enkódert GRU (Gated Recurrent Unit, Chung és mtsai, 2014) dekó-

derrel párosítottuk a megfelelő embedding és attention blokkok segítségével. 600 szó-

tárelemű BPE tokenizálót (Sennrich és mtsai, 2015) tanítottunk be a tanítóhalmaz le-

iratán. CTC+Attention költségfüggvény alkalmazásával 60 epochon keresztül tanítot-

tuk be a neuronhálót. A további hiperparaméterek a (Ravanelli és mtsai, 2021) Com-

mon Voice receptjéből származnak, felsorolásuktól eltekintünk. Nyelvmodellt nem al-

kalmaztunk. Tesztelésnél a korábbiakhoz hasonlóan 80-as beamszélességet használ-

tunk. A kapott eredmények a 4. táblázatban találhatók. 

 

Paraméterszám LM dev-repet dev-spont  eval-repet eval-spont 
      

132.8M – 9.80 / 3.65 24.68 / 9.01 6.61 / 1.92 25.21 / 9.46 
      

4. táblázat. CRDNN+GRU+CTC+Attention+BPE_600 WER[%] / CER[%] eredmé-

nyek a BEA-Base adatbázison. 

 

Láthatjuk, hogy a spontán halmazok szóhibaarányait tekintve sikerült megjavítani 

az eddigi legjobb eredményeket (vastagon szedve). Mindezt úgy, hogy explicit nyelv-

modellt egyáltalán nem alkalmazunk – természetesen az autoregresszív dekóder réteg 

tekinthető implicit BPE alapú nyelvmodellnek. A javulás ára részben az előzőeknél jó-

val nagyobb paraméterszám és lassabb tanulás, igaz, epochból jóval kevesebbre volt 

szükség. A tanításhoz 4 db NVIDIA RTX A6000-es grafikus gyorsítót használtunk. 

6.   Szövegleirat nélkül előtanított transzformer alapú megközelítés, 

a BEAST 

Jelen tanulmányban azt keressük, hogy felügyelt adatbázisként csak a BEA-Base taní-

tóhalmazát (train-114) használva milyen beszédfelismerési pontosság érhető el a meg-

felelő teszthalmazokon. Idáig a klasszikus, felügyelt gépi tanulási megközelítést alkal-

maztuk, azonban a felügyelet nélküli (avagy önfelügyelt) kontrasztív előtanulás az 

utóbbi időkben a beszédfelismerésben is rendkívül népszerűvé vált – elsősorban a 

wav2vec2.0-nek (Baevski és mtsai, 2020) köszönhetően – így mi is ebben az irányban 

folytattuk kísérleteinket. 
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Technikailag a beszédfelismerő rendszer felépítése mindenben megfelel az előzőek-

nek, azaz az 5.2-ben bemutatottaknak, „csupán” az enkódert cseréltük ki egy 

wav2vec2.0 típusú transzfomer modulra. Ezt a modult nem is próbáltuk az ehhez túl-

zottan kicsi tanítóhalmazunkon betanítani, hanem a (Conneau és mtsai, 2021)-ben pub-

likált, 53 ezer órányi többnyelvű beszédkorpuszon előtanított XLSR-53k nevű neurális 

modell súlyaival inicializáltuk. Nem célunk sem a neurális modellt, sem az előtanítását 

részletezni itt, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy az XLSR-53k (elő)tanításához egy-

általán nem használtak semmilyen szöveges leiratot, az a BERT modellekhez (Devlin 

és mtsai, 2018) hasonló módon pusztán a bemenő strukturálatlan (itt: audio) adatokból 

nyeri a tudását. A tanítás során a transzformer modul súlyait nem fagyasztottuk be, 

hanem egy kis értékű tanulási rátával engedtük a BEA-B adatokra rátanulni. Ehhez 60 

epoch-ot állítottunk be, minden egyébben is az előzőek, vagyis az 5.2-ben részletezet-

tek szerint eljárva. 

 

 

Paraméterszám LM dev-repet dev-spont  eval-repet eval-spont 
      

330.8M – 5.09 / 1.1 16.22 / 5.17 5.81 / 2.09 16.62 / 5.53 
      

5. táblázat. wav2vec2.0_XLSR-53k+GRU+CTC+Attention+BPE_600 = BEAST 

WER[%] / CER[%] eredmények a BEA-Base adatbázison. 

 

Az eredmények önmagukért beszélnek. Szinte minden mutatóban szignifikáns javu-

lást sikerült elérni (a minden eddiginél jobbakat vastagon szedtük). A legfontosabbnak 

tekintett spontán kiértékelő halmazon mind szóhibaarány mind betűhibaarány tekintet-

ében kb. 40%-kal csökkentettük a legalacsonyabb (HMM/CNN-TDNN-F) kiindulási 

hibaértékeket.  

6.1.   Kiegészítő tesztek a magyar CV teszthalmazon 

Bár a javulásokkal elégedettek voltunk, mindig kérdéses egy modell általánosítóképes-

sége, különösen, ha kis tanítóadatbázisra hangolják. Ezért megnéztük, hogy a magyar 

CV (Common Voice) adatbázis dedikált teszthalmazán milyen pontosságot ér el. Erre 

WER=28.65%-ot kaptunk, ami bár elsőre nem tűnik különösebben alacsonynak, tudo-

másunk szerint az eddigi legjobb eredmény (Grosman, 2021) (mindezt úgy, hogy a ta-

nítás során magyar CV hanganyagot/leiratot nem használtunk). Hogy érzékeltessük, 

hogy a spontán BEA-B hanganyagokhoz képesti közel kétszeres beszédfelismerési hiba 

mennyivel jobb, mint aminek látszik, mutatunk néhány átlagosnál „rosszabb” beszéd-

felismerési kimenetet a magyar CV teszthalmazból a BEAST-tel átírva és a referenci-

ához illesztve. 
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Format: 

<utterance-id>, WER DETAILS 

<eps> ; reference  ; on ; the ; first ;  line 

  I   ;     S      ; =  ;  =  ;   S   ;   D 

 and  ; hypothesis ; on ; the ; third ; <eps> 

 

 

=====================================================================

common_voice_hu_23387669, %WER 33.33 [ 2 / 6, 0 ins, 1 del, 1 sub ] 

a ;   fehér    ; ruhás ; is ; meglepődött ; kissé 

= ;     S      ;   D   ; =  ;      =      ;   = 

a ; fehérruhás ; <eps> ; is ; meglepődött ; kissé 

===================================================================== 

common_voice_hu_23356499, %WER 57.14 [ 4 / 7, 0 ins, 1 del, 3 sub ] 

és ; felmutatott  ; egy ; szürke ; tollú ;    kis     ; madárra 

=  ;      S       ;  =  ;   =    ;   S   ;     S      ;    D 

és ; felmuthatott ; egy ; szürke ; tolló ; kismadárra ;  <eps> 

===================================================================== 

common_voice_hu_23735287, %WER 71.43 [ 5 / 7, 1 ins, 0 del, 4 sub ] 

és ; nézzétek ; hogy ; lüktet ; <eps> ; a ; kicsi  ; torka 

S  ;    =     ;  =   ;   S    ;   I   ; = ;   S    ;   S 

s  ; nézzétek ; hogy ;  lük   ; tehát ; a ; kicsit ;  orka 

===================================================================== 

common_voice_hu_23631054, %WER 100.00 [ 6 / 6, 1 ins, 2 del, 3 sub ] 

fel ;       is      ;  kelt ; nyomban ; és ; továbbindult ; <eps> 

 S  ;       S       ;   D   ;    D    ; =  ;      S       ;   I 

 a  ; liskátnyomban ; <eps> ;  <eps>  ; és ;    tovább    ; indult 

===================================================================== 

 

Látható, hogy még a reménytelenül rossznak gondolható, lokális WER=100%-os 

mondatban is lehetnek hasznos részek, így a BEAST (BEA Speech Transcriber) általá-

nosabb beszéd-szöveg átalakítási célra is használható lehet. Mivel a magyar számító-

gépes nyelvészi kutatóközösségben már régóta jelentős az igény egy publikus beszéd-

szöveg átalakító rendszerre, a BEAST-et elérhetővé tesszük5 számukra. 

7.   Összefoglalás 

Az elmúlt években a „deep learning forradalom” hatására a nyelv- és beszédtechnológia 

is elképesztő fejlődésen ment keresztül. Ezekből a hatásokból azonban keveset profi-

tálhatunk, ha nincs megfelelő beszédadatbázis a nyelvünkre az adott – jelen esetben 

beszédfelismerési, gépi leiratozási feladatra. Munkánk egyik célja, hogy alkalmassá te-

gyük és megosszuk az elődeink által készített BEA adatbázist a magyar nyelvű beszéd-

szöveg átalakítási feladatra. Másrészt, ezt bizonyítandó, nyílt forráskódú, hatékony be-

szédfelismerő motort adjunk kézre a kutatóközösségnek. Azt gondoljuk, hogy projek-

tünk kezdeti szakaszában is jelentősen előre tudtunk lépni a célokat illetően. Tisztában 

vagyunk vele, hogy az alkalmazott megközelítések kissé ad-hoc jellegűek és még szá-

mos vizsgálat van hátra. Talán az egyik legígéretesebb irány az önfelügyelt módon ta-

nítható autoregresszív neurális nyelvmodellek – pl. GPT-2 – alkalmazása általánosabb 

magyar nyelvű szövegek alapján. További, vizsgálandó lehetőség magyar nyelvű, le-

irattal nem rendelkező nagy mennyiségű hanganyagon előtanítani és alkalmazni egy 

 
5 https://phon.nytud.hu/bea 
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magyar wav2vec2.0 transzformert. Terveink között szerepel még a BEA-Base bővítése 

BEA-Mediummá, mely a nagyobb méret miatt további pontosságjavulással kecsegtet. 
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