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A 2013-mas év utolsó számának IT rovatában újra két hosszabb, de annál érdekesebb ismertetőt 
szeretnék olvasásra ajánlani. Az elsőben különböző, olykor még futurisztikus, de sok esetben már a 
mindennapjainkat megkönnyítő nyelvtechnológiai alkalmazásokat mutatok be. A másodikban kolléganőm, 
Szilassi Andrea Guide@Hand okostelefon applikációkkal foglalkozik. 

A hasznos olvasás mellett most kellemes, pihenéssel teli ünnepeket is kívánok! 

Vitéz Veronika, rovatgazda 

A Science Fiction-ből a 
mindennapokba -  
Nyelvtechnológiai alkalmazások1 
 
Vitéz Veronika 

Talán észre sem vesszük, de a nyelvtechnológiai 
fejlesztések átszövik a mindennapjainkat, egyre 
inkább behatolnak az életünk minden területére. 
Kikerülnek a science fiction világából és mára 
már valósággá válnak. 

Nézzünk néhány korábban futurisz-
tikusnak tűnő, ma már egyáltalán nem 
elképzelhetetlen példát, melynek hátterében 
szintén nyelvtechnológiai alkalmazás áll. Reggel, 
ébredés után hangosan „Jó reggelt!”-tel 
köszönünk, de nem feltétlenül a párunknak, 
hanem egy gépnek, „aki” felismeri hangunkat és 
megcsinálja helyettünk –mert „megtanítottuk 
rá”- a kávét, felhúzza a redőnyt és megengedi a 
fürdővizet. Mire túl van az ember a reggelin, már 

                                                           
1
 (Kornai András: Szóból ért? Ember, gép, 

nyelvtechnológia c. Mindentudás Egyetemén elhangzott 
előadása és a Mindentudás Egyeteme magazinműsorának 
Szóból ért? c. epizódja alapján) 

számos nyelvtechnológiai alkalmazást használ. 
Így a telefon esetében, mikor azt kérjük tőle a 
hangunkkal, hogy hívja fel egyik ismerősünket, 
akkor a levegő rezgéséből és a hangnyomásból 
képes azonosítani a szavakat, sőt a beszélőt is. 
Ez a beszédfelismerés. 

Ezeket a gépeket érzelmekre nem 
taníthatjuk meg, de arra igen, hogy megértsék 
szavainkat vagy, hogy ők beszéljenek. Az 
előbbiekhez hasonló fejlesztéseken 
informatikusok, mérnökök, nyelvészek és 
pszichológusok dolgoznak. Az ő 
együttműködésükkel kialakított terület a már 
említett nyelvtechnológia.  

Míg az ember a fül, az idegrendszer 
bonyolult összhangjának segítségével ismeri fel 
a beszédet, és ebből azonosítja a beszélőt, a 
gépeket matematikai összefüggések segítségével, 
valószínűség számítások és statisztikai 
számítások eredményeit alapul véve „taníthatjuk 
meg” ugyanerre, de esetükben sohasem tökéletes 
a végkifejlet, hiszen az emberi idegrendszer 
hatékony feldolgozó folyamatait még nem 
múlják felül. Sok tényező meg is zavarhatja a 
gépek felismerő képességét (pl.: zaj), így ezek a 
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rendszerek nem működhetnek hiba nélkül. Itt 
nem csak matematikai, informatikai problémáról 
van szó, hanem egyszerűen arról, hogy az emberi 
beszédfelismerés rendkívül bonyolult 
összetettségű, amit nehéz reprodukálni. A 
fejlesztések a mai napig nem tartanak még ott, 
hogy a gépek olyan kis hibaaránnyal 
dolgozzanak a beszédfelismerésben, mint egy 
ember, aki 90%-osan képes felismerni a 
hangokat. Azaz a gépek még mindig sokkal 
gyakrabban hibáznak, mint mi, emberek. Erre 
egy gyakorinak számítható eset, amikor 
bemondjuk a mobiltelefonunknak, hogy kit 
hívjon fel, de a zaj miatt félreérti a gép, és egy 
hasonló hangzású nevet tárcsáz. A gépi 
technológia nem tudja az „emberi”, kontextustól 
függő helyzeteket kezelni. 

De lássunk további példákat, melyeknél a 
beszédtechnológiai fejlesztések hatékonyan 
alkalmazhatók. Az egyik legelterjedtebb nyelv-
technológiai alkalmazás a mobiltelefonoknál a 
hangvezérlés. Bár manapság az érintéssel adott 
információt fogadó készülékek hódítanak, de a 
szakemberek szerint a hangvezérlésre vár a 
nyertes szerepe. Például sokkal könnyebb lenne 
a szerelő élete is, ha szerelés közben egy 
terminálon nem érintőképernyőhöz kellene 
nyúlnia, hanem csak bemondaná, amire szüksége 
van, és máris látható lenne az az alkatrész vagy 
sematika, ami segíthetné munkájának 
eredményes folytatásában. 

A parkolóházakból történő kihajtás esetén 
is nyelvtechnológiával találkozhatunk, amikor a 
sorompó „magától” felemelkedik, ha odahajtunk 
az autónkkal. Itt az optikai karakterfelismerő 
rendszer lép működésbe, felismeri az autó 
rendszámát és vele összeköttetésben egy másik 
rendszer felemeli a sorompó karját. Hasonló 
módszerrel működik a matricavétel és -használat 
az autópályán. Kamerás felvétel készül a 
rendszámtábláról, amit leolvas egy gép, ezt 
összeveti a matricát vásárlók adatbázisával, és ha 
nem találja köztük az illetőt, akkor már megy is a 
büntetés. 

A hallássérültek iskolájában pedig a 
siketek és nagyothallók számára olyan 
beszédfejlesztő programokat készítettek, 
melyeknek lényege, hogy a kért hangot 
mikrofonba mondva a képernyőn megjelennek 
formák, a hallássérült vizuális és akusztikus 
visszajelzést is kap, amiből eldöntheti, hogy 
helyesen ejtette-e ki az adott hangot. A rendszer 
működésének alapja, hogy a hibás és a hibátlanul 
ejtett hangoknak eltérő a vizuális megjelenítése. 
A gép más színnel jelzi a különböző 
hangtípusokat és hangerősségeket. Színes 
ábrákon mutatja meg, hogy hogyan néz ki és 
hallatszik a helyes hangzás, és ehhez képest 
milyen a használó kiejtése. Magyar mérnökök és 
informatikusok fejlesztették ki ezt a 
„varázsdoboz” nevű eszközt. A rendszer 
hátterében egy adatbázis áll, melyben egészséges 
és sérült felnőttek és gyerekek hangjai és ezek 
fizikai paraméterei szerepelnek. Az itt tárolt 
adatokat összehasonlítják, statisztikailag 
elemzik, s ezekkel vetik össze a felhasználók 
eredményeit. 

Szintén nyelvtechnológiai fejlesztések 
állnak az elektronikus felolvasó szolgáltatások 
(pl.: e-mail felolvasó, Google fordító felolvasója, 
időjárás felolvasó, látássérülteket segítő 
programok (JAWS for Windows vagy GPS-es 
útbaigazító (akár) mobiltelefonon), 
gyógyszervonal) mögött is. A gyógyszervonal 
például úgy működik, hogy a használó érthetően 
bemondja a kívánt gyógyszer nevét, majd azt, 
hogy mit szeretne róla tudni, akár a 
mellékhatásai vagy a helyes alkalmazása érdekli, 
és a gép már olvassa is a kért információkat. 

Az angol nyelvű, feliratozott, YouTube-
on fellelhető videoklip hátterében pedig egy 
olyan szoftver áll, mely felismeri a hangot és 
kiírja a szöveget, ha kell, még át is fordítja egy 
másik nyelvre. 

A fordító programok nagy mennyiségű 
nyelvi információ alapján dolgoznak. Módszerük 
lehet az, hogy nyelvészek által összeállított 
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szótárakat és nyelvtani szabályokat vesznek 
alapul, vagy a párhuzamos és egynyelvű 
szövegekből automatikusan generált nyelvi 
adatbázisokat és az ezek alapján készült 
statisztikákat hívják segítségül. Általában egy 
hatékonyságra törekvő program mindkét 
módszert integrálja. (Pl.: a http://itranslate4.eu/ 
oldal: itt lesz először egynél több fordítás is 
elérhető.) 

De nem is kell elmennünk a 
fordítóprogramokig, csak elővesszük a Microsoft 
Word szövegszerkesztőt és az első helyesírási 
hibánál észrevehetjük a nyelvtechnológiai 
alkalmazás működését. A helyesírás 
ellenőrzésnél a Morphologic „Helyes-e?” 
programja lép munkába, ami még további 
változat lehetőségeket is ad. 

Egy másik jelenség a beszédfelismerő 
telefonos tudakozó. Ha netán egy étterem 
telefonszámára van szükségünk a belvárosban, 
feltárcsázzuk a tudakozó számát, aminek 
telefonos vonalában egy gépi hang fogad. Ha jól 
artikuláltan bemondjuk, hogy mire van 
szükségünk: étterem, belváros, telefonszám, 
akkor megkapjuk a kért információkat. Azonban 
előfordulhat, hogy kevésbé érthetően ejtjük ki a 
hangokat és a gép félreérti, vagy nem érti a 
kívánságunkat. Ilyenkor sokszor ingerülten 
reagálunk, hiszen azt gondoljuk, hogy egy 
géppel beszélgetünk, nem kell annyira 
moderálnunk magunkat. Azonban a gép képes az 
érzelem detekcióra a hanglejtés és hangmélység 
alapján, amit az elégedettség mérésére 
használnak. Így mégiscsak kiszűrhető, ha nem 
voltunk megelégedve a telefonos tudakozó 
szolgáltatásával. 

Érzelem felismerésre ma már írott 
szövegből is van lehetőség a számítógépek 
segítségével. Sőt egy nem is konkrétan a témáról 
szóló szövegből, például fórumbejegyzésből az 
is kikövetkeztethető, hogy írója kire fog szavazni 
a következő választások alkalmával. Ennek 
alapja egy tanító adatbázis, melyben szakértők 

előre manuálisan osztályokba sorolták a 
hozzászólások egy bizonyos hányadát. Ha 
megmutatjuk a számítógépnek, hogy melyek az 
„igen” és a „nem” osztályba tartozó bejegyzések, 
a gép összehasonlítás alapján következtetéseket 
von le, melyekből megállapítható, hogy melyik 
politikai párttal szimpatizál a szöveg szerzője. 

De vajon mi is állhat a nyelvtechnológia 
mindennapi életünkbe történő, ilyen szintű 
begyűrűzése mögött? Kornai András, 
matematikus, nyelvész, az MTA SZTAKI 
tudományos tanácsadója, a nyelvtechnológia 
fejlődését három más terület fejlődésével 
magyarázta 2011. február 8-i, a Szegedi 
Tudományegyetemen, a Mindentudás 
Egyetemén elhangzott előadásában. 

Első indokként a mai világ jobb 
számítógépeit említette. Példának a ’ 70-es évek 
„cray1”-esének 8 megabyte-os memóriáját 
vetette össze a mai „tegra2” 30 gigabyte-os 
memóriájával. Hasonlatként pedig az autókat 
hozta. Ha a 70-es évek közepétől az autók annyit 
fejlődtek volna, mint a számítógépek (amiknek 
chipjei minden másfél év alatt megduplázzák a 
teljesítményüket), akkor egy autó ma 300 Ft-ba 
kerülne, 1dl benzinnel működne és tíz perc alatt 
elvinne minket Párizsba. 

Másodikként a jobb hozzáállást vetette 
fel. Manapság már nem úgy van, hogy egy 
ember mondja meg a többinek, hogy mi a helyes 
irány. Ma inkább azt látjuk, hogy emberek nem 
annyira hierarchikus, inkább horizontális, lazább 
kapcsolatban dolgoznak egymás mellett, s első 
sorban a kollégákat akarják meggyőzni egy-egy 
új fejlesztés használhatóságáról. Ha ez sikerül, 
akkor a munkatársak összeállnak és elkezdik 
megvalósítani az ötletet, ahogyan ezt például a 
Google Translate készítői is tették.  

S hogy miért van az, hogy a központ 
nélküli, elosztott rendszerek legyőzik a 
központosítottakat? Miért van az, hogy a tőzsdén 
a kevésbé jó képességű brókerek csapata többre 
jut, mint a briliáns közgazdászokat alkalmazó 
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tervhivatal? Ennek megértéséhez az 
információelmélet segít hozzá. Lássunk néhány 
számadatot: 

- 1 byte az 8 bit 

- a Google-nek ma durván 1 exabyte adata van 

- a világ teljes könyvállománya 50 terabyte 

- a világ legnagyobb könyvtára a Library of 
Congress, ahol durván minden 5. könyv megvan, 
itt 10 terabyte adatot tárolnak 

- OSZK könyvállománya: 2 terabyte 

- Biblia: 4,5 megabyte 

- Korán: 750 kilobyte 

- János vitéz: 60 kilobyte 

A János vitézt és még a Koránt is vannak, akik 
kívülről tudják, de az egész Bibliát már 
kevesebben képesek kívülről teljesen 
visszaidézni. Valahol a megabyte-nyi 
mennyiségnél van az a határ, amit az emberi 
memória már nem képes megjegyezni. Ezért 
mondhatjuk azt, hogy az egy-egy 
„megmondóember” által közvetített tudás nem 
lehet nyertes, hiszen ő a világ tudásának csak 7 
milliárdod részét képes a fejében tartani. Tehát a 
csoport össztudása mindenhogyan több az egyes 
egyének tudásánál. S ha a fejlesztők egymástól 
lopnak ötleteket, az sem baj, hiszen akár ezek 
továbbgondolásával is gazdagíthatják a 
megvalósítások és így az egyre jobb 
alkalmazások tárházát. 

 Kornai András harmadikként pedig arról 
beszélt, hogy az elméletek is jobbak lettek. Több 
példát is hozott arra, hogy az egyszerűbb 
elméleteknek miért nagyobb az esélye a 
túlélésre, mint a bonyolultabbaknak. A lényeg 
az, hogy az egyszerűbbekben könnyebb 
észrevenni a hibát, könnyebb javítani és 
könnyebb megtanítani az embereket, hogy 
hogyan lehet azt orvosolni.  

Mindez jobban illeszkedik az elosztott 
rendszerhez, mint a hierarchikus rendszerhez. 
Tehát a szlogen: „Keep it simple, stupid!” „Te 
marha, ne bonyolítsd!”  

  

De talán a hihetetlen léptékű technikai előretörés 
ellenére sem kell még attól tartanunk, hogy a 
gépek átveszik az emberek felett a hatalmat . 
Ahogyan Kornai is fogalmazott:  

„Nem attól kell félni, hogy a gépek 
elemberiesednek, inkább attól, hogy az emberek 
elgépiesednek.” 

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

Mindentudás Egyeteme portálja, Kornai András 
portréja: 
http://mindentudas.hu/szemelyek/item/2535.h

tml 

Mindentudás Egyeteme portálja, Kornai András 
előadása: Szóból ért? Ember, gép, 
nyelvtechnológia, 2011. 02. 08.: 

http://mindentudas.hu/elodasok-

cikkek/item/2520-sz%C3%B3b%C3%B3l-

%C3%A9rt?-%E2%80%93-ember-g%C3%A9p-

nyelvtechnol%C3%B3gia.html 

Mindentudás Egyeteme portálja, magazinműsor 
Szóból ért? címmel, 2011. 05. 10.: 

http://mindentudas.hu/riportfilm/item/2809-

kornai-magazinm%C5%B1sor.html 

Origo.hu: 
http://www.origo.hu/tudomany/20110509-a-

szamitogep-az-ember-es-a-nyelvtechnologia-

kapcsolatarol-a-mindentudas.html 
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Séta idegenvezetéssel, okostelefon 

segítségével–  

A Guide@Hand applikációk 

Szilassi Andrea 

Hasznos, szórakoztató és kifejezetten kényelmes 
megoldás sétát tenni úgy, hogy kezünkben / 

zsebünkben ott lapul egy 
okostelefon vagy tablet, amely 
időnként magától megszólal, 
hogy lenyűgöző építészeti, 
történelmi vagy művészet-
történeti ismeretekről regéljen. 
Mindez mindennapjaink részévé 
válhat, ha letöltjük az MTA 
Sztaki által kifejlesztett 

Guide@Hand applikációkat valamelyik app 
store-ból.  

A választékról és árakról 

Jelenleg 8 magyar településre készült ilyen 
alkalmazás: Budapest, Tata, Esztergom, Gödöllő, 
Miskolc, Vác, Badacsony és Győr városára. 
Készült nagyobb, összefüggő természeti 
területekre is, mint pl. a Duna- Gerecse tájára, 
illetve a Tokaji borvidékhez. Több kulturális 
program eleve beépült valamelyik applikációba, 
mint például a Múzeumok Éjszakája a budapesti 
és az esztergomi szoftverbe. Egy irodalmi 
különlegességgel is találkozhatunk a budapesti 
applikációban: Ottlik Géza: Hajnali háztetők 
című regényében említett valamennyi helyszínre 
szintén készült ilyen intelligens útitárs. A 
komolyzene rajongói számára jelenthet hasznos 
kiegészítőt a Miskolci Operafesztivál app. 
Megjelent néhány külföldi látnivaló 
ismertetésére kifejlesztett Guide@Hand 
alkalmazás is: a szlovákiai Kassa, a romániai 
Torja és környéke, a bulgáriai Veliko Tarnovo, és 
az örményországi Jereván városának 
bemutatására.  

Vannak teljesen ingyenes applikációk, 
amelyeknél minden funkciót használhatunk 

korlátozás nélkül. Ilyenek a Miskolc, Eger, Vác, 
Gödöllő, Torja és vidéke, Badacsony, Győr. A 
tatai guide nemrég még szintén az ingyenesek 
közé tartozott. Aki korábban letöltötte, minden 
funkcióját használhatja most is. Jelenleg azonban 
már másként látszik a Google Play app store-
ban. Többségük részben fizetős, amely azt 
jelenti, hogy olvasható minden információ egy 
adott látványosságról, de a hangos 
idegenvezetést kizárólag megvásárlás útján 
érhetjük el. Az árak sétánként 2-3 dollárba 
kerülnek. Akár egyesével is megvásárolhatjuk 
őket közvetlenül a készülékünkről. 
Összességében azonban ennek többszörösét kell 
kifizetnünk, ha egy adott város valamennyi 
vezetett sétáját szeretnénk megszerezni.  

Hogyan működik az alkalmazás? 

Csak röviden kiemelnék néhány információt 
ebből. Közreadjuk azonban a fejlesztők ennél 
jóval bővebb, saját ajánló gondolatait is2:  

 

A GPS-t be kell kapcsolnunk az ilyen 
barangolások alkalmával. A térképen láthatjuk az 
adott területet, illetve saját tartózkodási 
helyünket. Része az applikációnak egy 
letölthető, és internetkapcsolat nélkül is 
alkalmazható térkép is az adott guide-hoz, de 
választhatjuk a Google Map térképét is az adott 
helyszínre. Fontos ez, hiszen egy séta közben 
hasznos, ha tudjuk követni, hol járunk, és látjuk 
a jelzéseket, milyen irányban találunk 
valamilyen érdekes látnivalót. A műholdas 
helymeghatározás pedig biztosítja ezt 
számunkra. Mindeközben fényképezhetünk is. A 
                                                           
2
 

http://guideathand.com/hu/index;jsessionid=y3EzaMFHY7
2lVUXQvptOHcjU.undefined 
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fotókat igény szerint a program eltárolja és 
hozzákapcsolja a felvett sétánkhoz illetve a 
térkép megfelelő pontjához. A szokásos 
turistalátványosságok mellett éttermeket, 
szállodákat, múzeumokat, képtárakat és egyéb 
szolgáltató helyeket is kínál az alkalmazás az 
érdeklődők számára. Hovatovább, helyi 
egyesületek, és a teljes kistérség valamennyi 
önkormányzata is elérhető az applikációból 
megannyi hasznos információval. 

Szervezett túrát is ajánlanak a Barangolásban, 
azon belül pedig a Szolgáltató helyekben - 
ugyancsak értékes információkkal. A tatai guide-
ban például sétahajózást, gumikerekes 
kisvasutazást, kenuzást a tatai Öreg-tavon, vagy 
akár borhajózást találunk ugyanitt. A 
kerékpározás szerelmeseinek rövidebb és 
hosszabb túrák is elérhetők innen - szakvezetők 
közreműködésével (ez a lehetőség nyilván 
előzetes egyeztetést igényel.) Találunk még a 
városnéző séták mellett gyalogtúrákat a Gerecse 
hegységen belül, sőt mi több, még madarászat is 
szerepel a kínálatban a ferencmajori 
halastavaknál. Ezekről mind-mind részletes 
ismertetőt olvashatunk készülékünkön keresztül, 
mielőtt eldöntenénk, szeretnénk-e részt venni 
egy ilyen szervezett programon. A budapesti 
guide a városnéző séták mellett a korábban már 
említett, Ottlik-féle Hajnali háztetők című 
irodalmi különlegességet is felkínálja, illetve egy 
történelmi túrát is ajánl : Budapest a diktatúrák 
árnyékában címmel. Az irodalmi séta ingyenes, 
a történelmi nem. 

Kiegészítő információk a helyszínen QR-kód 

leolvasásával 

Vannak olyan múzeumok, képtárak, amelyeknél 
az egyes műtárgyak előtt QR-kódot figyelhetünk 
meg. A G@H app tartalmaz QR-kód olvasót is, 
amelyet közelítve a műtárgyhoz - további értékes 
információt olvashatunk az adott műkincsről. 
Ezeket az adatokat szintén eltárolhatjuk 
készülékünkön. Például az esztergomi 
Múzeumok Éjszakája túrája is tartalmaz ilyen, 

csak a helyszínről megszerezhető plusz 
információkat. 

A mesterséges intelligencia maga a tökély? 

Itt bizony még nem tartunk! Habár izgalmas 
élmény, amikor közelébe érve egy köztéri 
alkotásnak – hirtelen megszólal készülékünk, és 
előadja hozzáértően, mit kellene tudnunk róla. A 
legváratlanabb helyzetben is érhet bennünket 
ilyen meglepetés, − akár áthaladva a tatai 
tóparton egy kapun át. Az applikáció azonban 
kizárólag azokat a látványosságokat, 
érdekességeket említi, amelyeket GPS 
koordinátáikkal előzetesen rögzítettek a 
programba. Így akár többször is körbe járhatjuk 
Tóth Béla lovas szobrát, a Tatai Diánát a Kastély 
téren, − de nem történik semmi. Habár a közeli 
Eszterházy kastély szerepel az ismertetett 
látnivalók között. Ugyancsak lehetnek 
fenntartásaink a kiválasztott látnivalókat illetően. 
A tatai templomok közül említik a tóvárosi 
kapucinust, de nem találjuk meg a művészeti 
szempontból értékesebb, Fellner Jakab által 
tervezett Szent Kereszt templomot. A Cseke-
tavat övező Angolparkot méltán választották ki a 
vezetett séták körébe. A platánligeten belül 
azonban a kiválasztott famatuzsálem, amelynek 
már csak gyökerei láthatóak, nem igazán érdekes 
jelenség, fölöslegesnek tartom beszélni róla. 
Található viszont itt bőven egyéb botanikai 
különlegesség. Például egy 300 éves kaukázusi 
szárnyas diófa, amely a földre hajló ágain 
keresztül további számtalan gyökeret fejlesztett. 
Ezért ez a fa önmagában is egy kisebb erdőt 
képez. Erről azonban nem hallhatunk az 
idegenvezető alkalmazásban. Szintén 
illúzióromboló, hogy a hangos idegenvezetés 
Kuny Domokos nevét helytelenül ny-nyel ejti, 
mert nyilván nem ismeri az egykori neves 
fajansz gyáros és feltaláló nevét. E kritikáktól 
eltekintve, összességében elmondhatjuk, hogy 
igazán hasznos alkalmazásra teszünk szert, ha 
letöltjük telefonunkra a Guide@Hand 
alkalmazásokat. Köszönet érte a fejlesztőknek!


