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Kocsor András értekezése a Ph.D. cím elnyeréséért a tulajdon-

ságkinyerő eljárásoknak és ezek gépi beszédben való felhasz-

nálhatóságának különböző aspektusait tárgyalja. A létező lineáris 

eljárások továbbfejlesztésével új kutatási eredmények születtek: a 

rugó-alapú lineáris diszkrimináns analízis, illetve a független-

komponens-analízisnek, a diszkrimináns-analízisnek és a saját, 

rugó-alapú diszkrimináns-analízisnek nemlineáris változatai. Az 

értekezés a szokásosan elvárt követelményeken túlmutatóan, az 

alapkutatások eredményeit konkrét alkalmazásba ágyazva is 

bemutatja. 

Az ertekezés az elméletnek és az alkalmazásoknak megfelelte-

tett két téziscsoport köré szerveződik. Az első téziscsoport eredmé-

nyei alkalmazások formájában jelennek meg a második téziscsoport 

alapjául szolgáló tudományos eredményekben. Kocsor András vilá-

gosan és érthetően vezet be a kernel-alapú tulajdonságkinyerő 

módszerek világába. Az alapgondolat, amire a 3. illetve a 4. fejezet 

eredményei épülnek, az hogy ha van olyan algoritmusunk, melyek 

kimenete kifejezhető Mercer-kernelek függvényeként, a különböző 



módon változtatott Mercer-kernelekkel létrehozott formulákkal a az 

eredeti algoritmusok különböző célokra használható alternatívált ál-

líthatjuk elő. 

A jelölt a fenti (a disszertációban 2.1 számú) tétel használ-

hatóságára először a 3. fejezetben mutat példát. A Rayleigh-

hányados segítségével sajátvektor-sajátérték problémaként ha-

tékonyan megoldható stacionáriuspont-meghatározás egyfajta 

közös nevező a harmadik fejezet lineáris tulajdonságkinyerő el-

járásai számára. E fejezet ennek segítségével áttekinti először a 

főkomponens-analízist, mely a tulajdonságkinyeréshez olyan 

független irányokat választ, melyek mentén a levetített adatok nagy 

varianciájúak. Ezután a Gauss-eloszlástól eltérő eloszlású 

mintavetületek irányát választó függetlenkomponens-analízist 

tekinti át, Hyvárinen felfogásában. A Jelölt harmadikként a lineáris 

diszkrimináns-analízist tárgyalja, mely a kis átlagos varianciájú, 

távoli osztályok irányát választja. Az értekezés egyik komoly 

eredménye a negyedik, rugók és antirugók erejét felhasználó 

eljárás, mely az egy osztályba eső minták „egymást vonzó" és a 

különböző osztályba eső minták „egymást taszító" tulajdonságainak 

definiálásával a maximális potenciális energiájú irányt választja. 

Mindegyik eljárás alfejezetéhez a megértést segítésére 2D-s és 3D-s 

példák tartoznak. 
A negyedik fejezet a nemlineáris tulajdonságkinyerésé. Az első 

alfejezet a lineáris módszerekben szereplő skalárszorzat megfelelő 

megváltoztatásával megvalósítható nemlineáris rendszerek egysé-

ges matematikai keretrendszerét mutatja be. Ezután a harmadik fe-

jezetben bemutatott négy módszernek megfelelően mindegyik nem-

lineáris változata bemutatásra kerül. Az első, a Kernel-PCA-nak ne-

vezett módszer ismert a szakirodalomból (sőt, épp ez inspirálta a 
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Jelöltet a dolgozat többi eredményének kidolgozására); a további 

három módszer, a Kernel-ICA, a Kernel-LDAés legfőképp a saját 

kidolgozású rugós modell nemlineáris változata, a Kernel-SDA vi-

szont önálló eredmény. Érdekes megfigyelés, hogy éppen a disszer-

táció alapgondolata, a kernel-ötlet bevezetése meglehetősen elmos-

sa a lineáris és nemlineáris tulajdonságkinyerés közti határt. 

A disszertáció második része a beszédtechnológiai kutatások 

területéről vett két alkalmazást mutat be, melyek az első rész elmé-

leti eredményeit a gyakorlatban használják. Napjaink tipikus foné-

mafelismerő eljárásai gyakorlatilag mind a rejtett Markov-

modelleken alapulnak. A magyar nyelv fonémáinak felismerésére 

irányuló és a Jelölt közreműködésével fejlesztett OASIS rendszerben 

a rejtett Markov-modell egyfajta továbbfejlesztésének is felfogható 

sztochasztikus szegmentáló módszer jött létre. A gépi 

fonémaosztályzás egyébként közel sem triviális feladat. Ma már 

korpusz-alapon működik a legtöbb hasonló módszer. A bemutatott 

eljárás is korpusszal, de sajnálatosan nagyon kicsi korpusszal dol-

gozik. Ez nyilván az adott projekt adottságaiból következik, de egy 

általánosságokra törekvő, komolyabb konklúziók levonására alkal-

mas eredményhez egy több mint 20 személytől való, és legfőként 

nem csak számokat tartalmazó korpusz volna megfelelő. Ebben a 

korpuszban akkor meg tudna jelenni a magyar fonémakészlet azon 

egyharmada is, mely a jelenlegiből, épp a fenti adottságok miatt hi-

ányzik. Ezek ismeretében elsősorban a módszer alkalmazhatóságát 

érdemes megítélni, mert egy teljesebb fonémafelismeréshez mind-

ezek nem elegendőek. Az OASIS beszédfelismerő rendszer 

szegmentális fonémafelismeréséhez a Jelölt által az első részben 

bemutatott mind a nyolc eljárás alkalmazásra került - és ez önma-
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gában is szép eredmény: nyilván az ezt bemutató tudományos cikk 

nem véletlenül jelenik meg jelentős nemzetközi folyóiratban a kö-

zeljövőben. A konkrét eredmények ugyanakkor igencsak elgondol-

kodtatóak, bár a Jelöltnek azzal a megállapításával egyetértek, hogy 

a túl egyszerű szegmensmodell használata jelentősen befolyásolta 

az eredményt - negatív irányban; bár felmerül a kérdés, hogy miért 

nem volt mód a modell megváltoztatására, hogy az eljárások alkal-

mazásának meggyőzőbb végeredménye lehessen. Azzal is egyet le-

het érteni, hogy ha nagyon hatékony tanulásról van szó, nemigen 

lehet szükség tulajdonságkinyerésre. Ugyanakkor valóban megfelelő 

minőségűvé teheti az osztályzást, ha előtte tulajdonságkinyerő és -

transzformáló algoritmust működtetünk. 

A hatodik fejezet a beszédhangok és az olvasott szimbólumok 

asszociációjának elsajátítása, azaz az olvasástanulás világába enged 

betekintést. Különösen fontos ez a terület, ha a vizuális visszacsato-

lás nem pusztán kiegészítő információ, hanem elsődleges: ilyen a 

bemutatott valós idejű fonémafelismerő használata siket gyermekek 

beszédminőség-javításakor. A Jelölt közreműködésével készített Be-

szédmester program a hazai számítógéppel támogatott beszédterá-

pia fontos eszköze lett. A korábban ismertetett eljárások alkalmazá-

sát itt is - az előző fejezetbeli alkalmazáshoz hasonlóan - az osztá-

lyozó algoritmusokkal való összekapcsolás jelentette. Az eredmény 

nem meglepő: sem a nemlineáris transzformációknak a 

lineárisakénál kisebb hibája, sem a felügyelt eljárások megfelelőbb 

működése a nem felügyelteknél. 

Összefoglalva a disszertációról alkotott véleményemet azt 

mondhatom, hogy a gépi tanulás, pontosabban a tulajdonságkinye-

rés, azon belül is a kernel-alapú tulajdonságkinyerés jelentős szak-
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terület, melyben való jártasságát a jelölt értekezésével egyértelmű-

en bizonyítja. Kocsor András eredményei nem csak alkalmazhatók, 

hanem ő maga alkalmazza is őket egy másik jelentős tudományte-

rület, a beszédtechnológiák világában. A Jelölt jól áttekinthető disz-

szertációt készített. Mi több, meggyőző, kimondottan esztétikus 

formában készítette el az értekezést, és bár a bírálónak elsősorban 

a tartalmi szempontokra kell összpontosítania, mégis fontos kiemel-

ni, hogy az igényes formai megjelenés különösen érthetővé és jól 

követhetővé teszi az egész művet. 

Végezetül javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és 

Kocsor Andrásnak a PhD fokozat odaítélését. 

Budapest, 2004. július 5. 

\ 
dr. Prószéky Gábor 
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BÍRÁLAT 

KOCSOR ANDRÁS: KERNEL-BASED FEATURE EXTRACTION AND SPEECH 

TECHNOLOGY APPLICATIONS 

CÍMŰ DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉRŐL 

A gépi beszédfelismerés kutatásában még 20 évvel ezelőtt igen gyakori volt a 

mintafelismerési eljárások használata, majd a statisztikai alapú HMM (Hidden Markov 

Model) eljárások térnyerésével ezek háttérbe szorultak. A HMM technika alkalmazásával 

a felismerés biztonságát lényegesen növelni lehetett, és ezzel lehetővé vált a 

beszédfelismerés gyakorlati alkalmazása. Ennek okán a használt tanuló, osztályozó 

matematikai eljárások közül a HMM módszerrel dolgoztak és dolgoznak a mai napig is a 

legtöbb kutatóhelyen, bár mára már világosan kiderültek e módszer korlátai. Továbblépés 

igazán most már új matematikai eljárások kidolgozásával lehetséges. Éppen ezért hasznos 

és előremutató a szerző kutatómunkája, amelyben a Kernel-függvényekkel új 

lényegkiemelő eljárásokat dolgozott ki. 

A jól szerkesztett, logikusan felépített értekezésben a szerző a statisztikus 

mintafelismerési eljárások témakörén belül a lényegkiemelési eljárásokkal foglalkozik, 

ezen belül is a Kernel-függvényekkel, amelyek a gépi tanulás fókuszába kerültek az 

utóbbi években (például karakterfelismerés, képi feldolgozás, stb.). 

A kidolgozott elméleti eljárásokat működő beszédfelismerőben adaptálta és egymással 

valamint az ismert HMM eljárással összehasonlította. 

A szerző a bevezető után a 2. fejezetben a Kerner eljárásokat tárgyalja általánosságban. 

A 3. fejezetben 4 lineáris transzformációs eljárást mutat be: a főkomponens analízist 

(PCA), a független komponens analízist (ICA), és a lineáris diszkrimináns analízist 

(LDA), valamint a szerző által bevezetett rugó alapú diszkrimináns analízist (SDA). Ezen. 
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lineáris matematikai eljárások közül az első három a szakirodalomból jól ismert, a rugó 

alapú diszkrimináns analízis (SDA) a szerző a saját ötlete. 

A szerző az általa kidolgozott egységes matematikai keretrendszerben a Kernel-féle ötlet 

alkalmazásával lehetővé tette a fent felsorolt lineáris lényegkiemelő algoritmusok nem 

linearizálását, amelyet a 4. fejezetben részletez. Ezek közül a bemutatott nemlineáris 

lényegkiemelő eljárások közül a Kernel főkomponens analízis (Kernel-PCA) eljárás már 

korábbról ismert, a további három nemlineáris eljárás, a Kernel független komponens 

analízis (Kernel-ICA), a lineáris diszkrimináns analízist (Kernel-LDA) és a Kernel rugó 

alapú diszkrimináns analízis (Kernel-SDA) a szerző munkája. 

A szerző a bemutatott lényegkiemelő eljárásokat adaptálta beszédfelismerési probléma 

megoldásához a saját fejlesztésű OASIS beszédfelismerő rendszerükbe, amelynek 

részleteit az 5. fejezetben írja le. Összehasonlító beszédfelismerési eljárással vizsgálta az 

általa kidolgozott matematikai módszerek eredményességét. Egységesíti és 

összehasonlítja ezeket a lényegkiemelő eljárásokat különböző statisztikai alapú 

osztályozási eljárásokkal kombinálva. Egy HMM alapú „standard" referenciafelismerőt 

használ az összehasonlításhoz, mint referenciát. Sajnos, a referenciaként használt HMM 

alapú beszédfelismerő előfeldolgozó eljárása lineáris predikció (LPC) alapú és így elvileg 

különböző előfeldolgozási módszerrel dolgozik, mint a vizsgált OASIS-féle rendszer. Az 

OASIS előfeldolgozási rendszer három különböző akusztikai előfeldolgozást használ: a 

kritikus sávszélességű (CBLE) elemzést, a Mel-frekvencia kepsztrumelemzést (MFCC), 

valamint a formáns sávszélességű teljesítmény spektrum súlypont keresést (FBGC). Nem 

teljesen világos, miért nem használt .a szerző az összehasonlításokban az OASIS-féle 

rendszernél LPC alapú előfeldolgozást is, vagy pedig a HMM alapú 

referenciafelismerőnél lett volna célszerű az OASIS rendszer előfeldolgozási 

algoritmusainak valamelyikét használni. így az összehasonlítás lényegesen pontosabb 

lehetne. 

Az 5.4.2. fejezetben tárgyalja a szerző az előző paragrafusban említett akusztikai 

előfeldolgozási módszereket. Nem találtam a leírásban, hogy az OASIS felismerő milyen 
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lépésközöket használ a színképelemzésnél, valamint az MFCC és az FBGC eljárásoknál 

milyen időablakkal dolgozik. A CBLE eljárásnál használt FFT időablak 23,2 ms. 

Feltehető, hogy az MFCC és FBGC eljárásoknál is ez az időablak? A HMM technikával 

használt referenciafelismerőnél a szerző megadta az előfeldolgozásnál használt 

lépésközöket (10 msj és az időablakokat (30 ms) is. 

Az összehasonlító kiértékelő beszédfelismerési eljárásoknál a szerző három különböző 

beszédfelismerési alapegységet használ, melyeket az 5.1.4. fejezetben tárgyal. Ez a 

három különböző felismerési alapegység, a fonémák és allofonok együttesen, valamint 

két különböző szempont szerint csoportosított fonetikai osztály. A szerző a 

beszédfelismerő alapegységek változtatásával vizsgálni tudta a különböző lényegkiemelő 

eljárások hatásosságát ugyanazon az adatbázison, de a használt betanítási elemek 

számának változtatásával. Hiányolom azonban, hogy a szerző nem adta meg pontosan, 

mely fonémák és allofonok tartoznak az 1. csoportba, tehát melyek azok a fonémák, 

amelyeknek az osztályozására sor került, továbbá nem adta meg, a 2. és 3. csoportban 

milyen nagyobb fonetikai csoportokat használt. Tehát mely fonetikai osztályokból állt a 

11 elemű csoport(2.csoport) és melyekből az 5. elemű (3. csoport). 

A szerző a kiértékelés eredményeit igen szemléltető, összefoglaló táblázatokban adja 

meg. Három különböző felismerési egység esetére összehasonlítja a különböző 

lényegkiemelő eljárásokat, a használt előfeldolgozó eljárások függvényeként. 

Az 5. fejezet végén lévő diszkusszió alfejezetben a 66. oldal 4. bekezdésének első 

mondata: „On examining the features the first thing to notice is that each learner 

performed the same or better with the filter bank energies (Setl), than with their 

corresponding cosine-transformed version (Set3)." Nem lehetséges-e, hogy a (Setl) és a 

(Set3) fel van cserélve? 

Az akusztikai előfeldolgozás lényegkiemelt paraméterei függvényében a szerző, itt az 5. 

fejezetben, 5 csoportot vizsgál (setl-set5) és a hatodik fejezetben szintén 5-t, mind a két 

fejezetben setl-set5 jelöléssel. A kérdés az, hogy az 5. és a 6. fejezetben használt 5 

csoport megegyezik e? Ha igen, akkor ez annyit jelent hogy a kritikus sávban mért 24 
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energiaérték az S. fejezetben a CBLE jelöléssel szerepel és a 6. fejezetben pedig SBS 

jelöléssel. Ha nem, akkor mit jelent az SBS jelölés? Továbbá miben különböznek az 5 

fejezetben tárgyalt CBLE paraméterek a 6. fejezetben szereplő FBLE paraméterektől. 

A lényegkiemelési és osztályozási eljárások közötti összefüggést a szerző a 6. fejezetben 

tárgyalja. Azt vizsgálja, hogy egy adott osztályozási eljárást alkalmazva függ-e az 

alkalmazott lényegkiemelési módszertől a felismerés biztonsága. Ezt a vizsgálatot 4 

különböző osztályozó algoritmus esetére végezte el. Az eredményeket a 6.1. összefoglaló 

táblázatban adta meg. Itt bizonyára csak elírás, hogy a táblázatban a hibaszázalékok 

vannak feltüntetve, a táblázat címében pedig a felismerési pontosság. Az 5.1, 5.2 és 5.3 

táblázat eredményeivel való könnyebb összehasonlítás érdekében jobb lett volna, ha a 

6.1. táblázatban is a felismerés biztonságát adja meg a szerző. 

A szerző 2 tézist fogalmazott meg, amelyből az első, az új tulajdonságkinyerő 

algoritmusok létrehozásának a megfogalmazása, 3 altézisből áll. A második tézis amely 

pedig az OASIS beszédfelismerővel végzett felismerési vizsgálatokról szól, 2 altézisből 

tevődik össze. Az első tézis altéziseit teljesen indokoltnak és jónak tartom, a második 

tézis két altézise tudományosan hasonló, talán szerencsésebb lett volna a két altézist 

összevonni. 

A dolgozat logikus felépítésű, arányaiban megfelelő, jól megszerkesztett munka. 

A vizsgált témakörben a jelölt szakmai felkészültsége kiváló. Ezt biztonsággal állíthatom, 

mivel több témában működtünk közre különböző pályázatokban, így lehetőségem nyílt a 

jelölt tudásának, szakmai felkészültségének megismerésére. Az értékezéssel együtt 

megküldött tudományos közleményekből három referált folyóiratban jelent meg, három 

pedig referált, ismert nemzetközi konferenciaanyagban, amelyek a szakterület által előírt 

követelményeket maradéktalanul kielégítik. 

A disszertáció érthető, jól olvasható angol nyelven került beadásra. Mindenképpen 

előnynek tekinthető az angol nyelv, mivel a tanulmány eredményeihez magyarul nem 
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tudó szakemberek is könnyen hozzájutnak. Megjegyzem azonban, hogy a magyar nyelvű 

tézises összefoglaló címét magyarul kellett volna megadni a tézisfüzetben. 

Kocsor András benyújtott angol nyelvű értekezését alkalmasnak tartom a nyilvános 

vitára, valamint az egyetemi doktori fokozat megszerzésére. 

Budapest, 2004. május 30. 

dr. Vicsi Klára 

A fizikai tudományok kandidátusa 


