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ÉRZELEM KIFEJEZÉSE GÉPI BESZÉDDEL

Fék Márk -  Olaszy Gábor -  Szabó János -  
Németh Géza -  Gordos Géza

Bevezetés
A mesterséges beszédkeltés mára elérte azt a minőségi szintet, hogy a számí

tógép által előállított beszéd megértése nem okoz problémát a hallgató számára. 
Erre jó példa a magyar Profivox beszédszintetizátor (Olaszy et al. 2000). A je
lenleg folyó hazai és nemzetközi kutatások az előállított beszéd természetes 
hangzásúvá tételét tűzték ki célul. A kutatások egyik ága az érzelmi töltettel ren
delkező beszéd előállításának kérdéseivel foglalkozik. Ennek megvalósítása 
olyan előrelépést jelentene a mesterséges beszéd természetessé tételében, amely 
várhatóan növelné a gépi beszéddel kommunikáló rendszerek elfogadottságát, és 
elősegítené azok szélesebb körű elterjedését.

A nemzetközi irodalom az érzelmi töltettel rendelkező beszéd három válfaját 
különbözteti meg (Douglas-Cowie et al. 2003). Ezek az alapérzelmet kifejező 
beszéd, a másodlagos érzelmet kifejező, valamint a beszélő kommunikációs atti
tűdjét kifejező beszéd.

Az alapérzelmet kifejező beszéd a pszichológusok által megkülönböztetett 
alapérzelmek egyikét hordozza. Az általánosan elfogadott hat alapérzelem az 
öröm, a bánat, a harag, a meglepődés, az undor és a félelem. Az alapérzelmeket 
a pszichológusok ösztönös eredetűnek tekintik, amit a kifejezésükhöz használt 
karakterisztikus mimika is jelez (Scherer 2003). A legtöbb kutatás az alapérzel
mek vizsgálatára koncentrál, de a beszédet tanulmányozó kutatók a hat alapér
zelmet esetenként tovább bővítik. Leggyakrabban a haragot bontják ketté kirob
banó és visszafojtott düh kategóriákra, mivel ezek beszédben történő akusztikai 
megvalósulása eltérő (Cowie 2000).

A másodlagos érzelmek csoportjába jóval több érzelmi árnyalat tartozik, mint 
az alapérzelmekébe. Egyes kutatók több mint 150 ilyen érzelmet különböztetnek 
meg (Cowie 2000). Másodlagos érzelem például az aggódás, a büszkeség, a fél
tékenység, a szégyen, a remény stb.

A beszélő kommunikációs attitűdjéhez (például: segítőkész, magyarázó, vádló 
stb.) szintén akusztikai jegyek társíthatok. A kommunikációs attitűdöt tulajdon
képpen nem tekinthetjük érzelemnek, ugyanakkor beszédbeli kifejezése az ér
zelmekhez hasonlóan történik. Cowie (2000) több mint 300 kommunikációs atti
tűdöt különböztet meg. Ezek vizsgálata gyakorlati szempontból is fontos, ugyan
is a kommunikációs attitűdöt kifejező gépi beszéd alkalmazható lenne fejlettebb 
automatikus, beszédalapú információs rendszerekben.
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Az érzelem gépi beszéddel történő kifejezésére irányuló kutatásunk alapfelte
vése, hogy különböző érzelmekhez a beszédben különböző akusztikai jellemzők 
együttese köthető. További feltételezésünk, hogy ha adott érzelemhez tartozó jel
lemzők egy részét a gépi beszédre átültetjük, akkor az elfogadhatóan tükrözni 
fogja a kívánt érzelmet, annak ellenére, hogy a beszédszintézisben számos korlá
tozó tényezőt is figyelembe kell venni (korlátozott építőelemszám, szűk térben 
alkalmazható F0-módosítás stb.).

Az érzelmi töltet kifejezésére használt akusztikai jellemzőket a gépi beszéd- 
előállitással foglalkozó szakirodalom két csoportra osztja: a prozódiai jellem
zőkre és a hangszínezetre. A prozódiai jellemzők kifejezésére főleg a három 
alapvető fizikai paraméter szolgál: az alapfrekvencia változása (a beszéddallam 
és a hangsúlyozás vonatkozásában), a hangidőtartamok hosszának variálódása 
(a beszédritmushoz megvalósított nyújtás, illetve rövidítés) és a beszédintenzi- 
tás-menet (a hangerő-változtatás).

Hangszínezeten a jelen munkában az egy beszélő beszédén belüli változatos
ságot értjük. Ez azt jelenti, hogy a beszélő a saját megszokott hangszínezetétől 
eltér a képzés során, ezzel érzékeltetve a percepció számára az adott érzelmi ki
fejezést. Ezt a beszélő egyrészt a beszédképzés forrása, a gége szintjén teszi meg 
(hangszalagok feszessége, rezgésmódosítás például a rekedtes hang előállítása
kor stb.), másrészt a gége fölötti hangképző szervekkel (pl. ajkak, nyelv, állka
pocs stb.) éri el. A gége szintjén történő változtatások eredménye lehet levegős, 
préselt, feszes, rekedtes, falzett, suttogó stb. hang. A gége fölötti hangképző 
szervekkel keltett hangszínezethez is adhatók a fentiekhez hasonló, a percepció 
oldaláról is jól megfogható kategóriák (Fónagy 1966). A mimika is testet ölt az 
akusztikumban.

A prozódiai jellemzőknek és a hangszínezetnek a fonetikai szakirodalomtól 
némiképpen eltérő értelmezését az indokolja, hogy technológiailag már megva
lósítható az Fo-menet, a hangidőtartamok és az intenzitásmenet mesterséges vál
toztatása, viszont a hangszínezet gépi módosítása jelenleg még megoldatlan mű
szaki probléma.

Az érzelmek kifejezését a magyar beszédben Fónagy és Magdics vizsgálták 
először úttörő munkájukban (1967). A szerzők szótagonként egy hangjegyet 
használva, meghallgatás és kiéneklés után lekottáztak 82 különböző érzelmet, il
letve kommunikációs attitűdöt kifejező hangmintát. A lekottázott beszédminták 
nagy többsége szemantikailag is kifejezte az adott érzelmet. Kivételt egy kísérlet
sorozat jelentett, ahol a szerzők egy semleges közlés (nyolc óra) színész által be
mondott többféle változatát vizsgálták. A könyvben szereplő anyagot négy éven 
keresztül gyűjtötték változatos forrásokból. A felvételek részben spontán beszél
getések rögzítésével, részben színészek közreműködésével készültek. Egy mon
dat általában egy adott érzelmet hordozott. A kotta mellett az egyes bemondások 
intonációját és hangszínezetét szöveges leírásban is rögzítették, többnyire zenei 
fogalmak használatával. E munka hátránya, hogy a dallammeneten kívül nem ad 
pontos leírást egyéb prozódiai jellemzőkről (hangintenzitás-adatok, hangidőtar
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tam-adatok), illetve, hogy a szótagonkénti egyetlen hangjegy nem minden eset
ben képes visszaadni egy-egy felvétel valódi dallammenetének gazdagságát.

A fenti munkán kívül tudomásunk szerint csak elszórtan foglalkoztak az érze
lem kifejezésének vizsgálatával a magyar beszédben. Erre példa Szalai munkája 
(1995), amelyben a szerző meghallgatásos teszteket végzett annak eldöntésére, 
hogy a bemondó által szándékolt érzelmet a hallgatók képesek-e egyértelműen 
felismerni. Az öt vizsgált mondat szemantikailag semleges tartalmú volt, ame
lyeket minidialógusba ágyazva játszottak el a nem színész bemondók. A monda
tok öt különböző érzelmet hordoztak (düh, öröm, bánat, vágyakozás, figyelmez
tetés), a semleges, azaz érzelemmentes változaton kívül. Földi Éva (1996) egy 
semleges tartalmú mondatrészlet (még mindig) 21 különböző érzelmi töltetet 
hordozó változatával végzett meghallgatásos tesztet. Megjegyezzük, hogy való
jában 25 bemondás került vizsgálatra, amiből kettő semleges, kettő pedig azonos 
érzelmi tartalmat hordozott. A beszédmintákat egy bemondó olvasta fel a meg
adott szituációknak megfelelően. A szerző minden egyes hangmintához műsze
res vizsgálat segítségével meghatározta annak alapfrekvencia- és intenzitásme
netét, valamint megmérte a bemondások teljes időtartamait is. A meghallgatásos 
tesztet 89 (többségében) egyetemi hallgató végezte. A tesztben résztvevő szemé
lyeknek a hangfelvétel háromszori meghallgatása után kellet a következő két 
kérdésre válaszolniuk: „Milyen közléstartalmat tulajdonít az elhangzott hang
sornak?” és „Mely akusztikus sajátosságok fejezik ki a közléstartalmat?”. 
A résztvevők nem kapták meg sem a lehetséges érzelmek, sem a lehetséges 
akusztikus sajátságok listáját. A 25 bemondásból 8 minta 20% feletti felismerési 
eredményt ért el. A közeli válaszokat (szinonimák, közeli érzelmi árnyalatok) is 
figyelembe véve 17 minta ért el 20% feletti eredményt.

A nemzetközi irodalom alapján jelenleg még kérdéses, hogy mely akusztikai 
jellemzők milyen mértékben fejezik ki az egyes érzelmeket. Említettük, hogy 
kétfajta jellemzőt szoktak vizsgálni, egyrészt a prozódiai paramétereket, más
részt a hangszínezetet (levegős, feszes, rekedt stb. -  vö. Klatt-Klatt 1990). 
Yanushevskaya és munkatársai (2005) egy formánsszintetizátorral előállított 
adatbázis szavait három különböző csoportba sorolták az előállításuk módja sze
rint. Az első csoportban csak a hangszínezetet változtatták (a szintetizátort más
más forrásjellel gerjesztették) a szintézis során. így állt elő a következő ötféle 
hangszínezetű mondat: levegős, suttogó, laza-rekedtes, feszes és a köznapi, 
normál. A második esetben öt különböző érzelemnek megfelelő alapfrekvencia- 
változtatást állítottak be (a forrásjelet nem változtatták). Ezek a szomorúság, a 
félelem, az unalom, az öröm és a felháborodás. A harmadik esetben pedig az 
alapfrekvencia és a forrásjel változtatásának kombinációjaként öt párt alakítottak 
ki: levegős hangszínezet -  szomorúságot kifejező F0-menet, suttogó hangszíne
zet -  a félelem Fo-menete, laza-rekedtes hangszínezet -  az unalom F0-menete, 
feszes hangszínezet -  az öröm F0-menete, feszes hangszínezet -  a felháborodás 
Fo-menete. A meghallgatásos tesztek során a résztvevőknek ellentétpárok alap
ján kellett értékelniük a hallottakat. A döntésnél a következő lehetőségek közül
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választhattak: szomorú -  boldog, intim -  formális, nyugodt -  izgatott, unott -  
érdeklődő, megbánó -  felháborodott, bátor -  rémült. Általánosságban elmondha
tó, hogy az alapfrekvencia változtatásával létrehozott szavak felismerése rosz- 
szabb eredményt mutatott, mint a csak hangszínezet változtatásával előállította
ké. Ha pedig a kombinált módosítást hasonlítjuk a csak forrásjel-változtatáshoz, 
akkor csupán egy érzelem (az ijedtség) esetén ért el kiugróan nagyobb felisme
rési értéket a kombinált módszer, egyébként megközelítőleg ugyanolyan ered
mény adódott. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy egyedül az alap- 
frekvencia változtatása nincs meghatározó befolyással az érzelemre. Megje
gyezzük, hogy a vizsgálat során a különféle érzelmekhez beállított alapfrekven
cia-kontúrt egy másik szerzőtől vették át, és a cikk alapján nem világos, hogy 
azt azonos vagy eltérő tartalmú mondatra alkalmazták-e. így az eredményt az 
esetlegesen nem megfelelő alapfrekvencia-menet is befolyásolhatta. Audibert és 
munkatársai (2005) hasonló kérdéskört vizsgáltak. A francia szerzők által hasz
nált adatbázis mindössze két egy szótagos szót tartalmazott: rouge ('piros') és 
sable ('homok'), a következő nyolc érzelemmel: aggódás, csalódás, undor, nyug
talanság, boldogság, lemondás, megelégedettség és szomorúság. Emellett a pro- 
zódiaátültetés kiindulási formájaként semleges ejtésben is rendelkezésre állt a 
két szó. Az adatbázis szavait egy férfiszínész mondta fel. A Praat szoftver 4.3 
verziója segítségével az adatbázis minden eleméből a következő négy szinteti
zált bemondást állították elő:

1. csak alapfrekvencia-módosítás: az érzelmi töltetű bemondás alapfrekven
cia-menetének átültetése a semleges verzióra;

2. csak intenzitásmódosítás: az érzelmi töltetű bemondás intenzitásmenetének 
átültetése a semleges verzióra;

3. alapfrekvencia- és intenzitásmódosítás: az érzelmi töltetű bemondás alap- 
frekvencia- és intenzitásmenetének átültetése a semleges verzióra;

4. hangszínezet- és hangidőtartam-módosítás: a semleges alapfrekvencia- és 
intenzitásmenetet másolták az érzelmi töltetű bemondásra.

Ezután meghallgatásos teszteket végeztek, melyeknek során a hallgatók egy 
szó háromszori meghallgatása után dönthettek az érzelemről (9 lehetőség a sem
legessel együtt), valamint a kifejezett érzelem mértékéről 1-10-es skálán. A vég
ső konklúziójuk a következő: nincs olyan paraméter, amely egyedül teljes mér
tékben kifejezné az érzelmet; az alapfrekvencia-menet nagyobb jelentősséggel 
bír a pozitív érzelmek kifejezésében, mint a negatívokéban; a hangszínezet és a 
hangidőtartamok nagyobb jelentősséggel bírnak a negatív érzelmek kifejezésé
ben, mint a pozitívokéban; az intenzitásmenet nem hordoz jelentős információt 
az érzelemről abban az esetben, ha kizárólag azt változtatjuk.

Összefoglalásként elmondható, hogy a két különböző szerzőcsoport vizsgálatai 
alapján sem egyértelmű a prozódiai paraméterek (F0-menet, hangidőtartamok, in
tenzitásmenet) és a hangszínezet pontos szerepe az érzelmek kifejezésében.

Jelen tanulmányunkban csak az alapfrekvencia-menet és a hangidőtartamok 
szerepét vizsgáltuk. Ilyen tekintetben kiegészítjük az Audibert és munkatársai ál
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tál végzett munkát, ugyanis ott a hangidőtartamok átültetésére nem került sor. 
További különbség, hogy teljes mondatokat vizsgálunk, és ezek három különbö
ző színésztől származnak. A fent említett munkák egyike sem foglalkozott az 
előállított beszéd minőségével (érthetőségével, természetességével). Tapasztala
taink szerint a szintetizált beszéd számos esetben torz is lehet. Ennek oka, hogy 
az érzelmi töltetű természetes beszédben az alapfrekvencia és az intenzitás érté
kei akár 200-300%-os értéktartományon belül is mozoghatnak a neutrális be
szédhez viszonyítva. A jelenleg elterjedten használt prozódiamódosító algorit
musok viszont nem képesek mintegy 30%-nál nagyobb változtatás megfelelő 
minőségű végrehajtására. Ezen ellentmondás tisztázására a meghallgatásos tesz
tek során vizsgáltuk az előállított beszéd minőségét is.

Anyag és módszer
Kutatási szempontból a vizsgálati anyag meghatározásánál problémát jelent

het, hogy az érzelmi töltetet hordozó beszéd általában szemantikailag, azaz szó
kincsében is hordozza az érzelmi tartalmat. Az akusztikai jegyek leválasztása 
ebben az esetben nehéz. A probléma úgy oldható meg, hogy semleges tartalmú 
szöveghordozóra ráültetett, az adott érzelmet kifejező akusztikai tartalommal 
megvalósított beszédet vizsgálunk. Ennek biztosítására -  követve a nemzetközi 
gyakorlatot (Scherer 2003) -  színészek által eljátszott, különféle érzelmi töltetű, 
ugyanakkor semleges tartalmú beszédet rögzítettünk adathordozóra. A színészek 
által eljátszott érzelem általában jól tükrözi a spontán érzelemkifejezés hangzá
sát. A színész által eljátszott érzelmekkel való kísérletezés azért is tekinthető el
fogadhatónak, mert ha az annak megfelelő mintákat megfelelő minőségű gépi 
beszédre ültetjük, várhatóan hasonló kifejezésmódot kapunk, mint ha spontán 
megnyilatkozásokból indultunk volna ki.

A készítendő érzelmi töltetű beszédadatbázis kialakításához három színésszel 
(két nő, egy férfi) olvastattunk fel először öt semleges tartalmú mondatot, majd 
ugyanezeket mondatonként kilenc különböző érzelmi töltettel. A felvételeket 
stúdióminőségben készítettük. A semleges tartalmú mondatok a következők vol
tak: O egy egyszerű tanársegéd. Délután felhívnak, hogy megbeszéljünk egy ta
lálkozót. Azért hívott fel, hogy ezt megmondja. Hát ezt nem hiszem el. Hát ez hi
hetetlen.

A bemondók a semlegesen kívül a következő érzelmekkel valósították meg a 
mondatokat: félelem, meglepődés, harag, szomorúság, öröm, lekicsinylés, aggó
dás, értetlenség, megkönnyebbülés. Ezekből az első öt megvalósítási forma az 
alapérzelmekhez tartozik. A hatodik alapérzelmet (undor) elhagytuk, mert sem
leges tartalmú mondatokkal ezt a színészeknek nem sikerült eljátszaniuk. He
lyette a lekicsinylést vettük fel, mivel az előkísérletek során undor helyett sok
szor lekicsinylést azonosítottak a meghallgatást végző személyek. Az aggódást 
és az értetlenséget a félelemhez és a meglepődéshez közeli érzelemként, illetve 
kommunikációs attitűdként vettük fel, mivel egyrészt vizsgálatainkat nem akar
tuk az alapérzelmekre korlátozni, másrészt vizsgálni akartuk, hogy az egymás
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hoz közeli érzelmek, illetve attitűdök miben térnek el. A megkönnyebbülést -  
mint további másodlagos érzelmet -  szintén felvettük, remélve, hogy könnyen 
felismerhető lesz. A felolvasókat azzal segítettük, hogy az érzelmi szituáció pon
tos érzékeltetéséhez a mondatok köré minidialógust, illetve szituációleírást he
lyeztünk el. Egy mondatot általában több változatban is felvettünk. Akísérlet to
vábbi részében a semleges érzelmi töltettel rendelkező természetes bemondások
ra mint vivőmondatokra ültettük rá az érzelmi töltettel rendelkező bemondások
ból kinyert alapfrekvencia-menetet és hangidőtartamokat jelfeldolgozási mód
szerek alkalmazásával. így a tulajdonképpeni prozódiai transzplantációval a 
semleges mondatból más és más érzelmet kifejező mondathangzásokat kaptunk. 
Az így kapott mintákat „szintetizált” mintának nevezzük a továbbiakban. A kí
sérletekben teljesen automatikusan végeztük a jelfeldolgozást, tehát emberi be
avatkozás nélkül valósítottuk meg a prozódiatranszplantációt. Emiatt esetenként 
nagyon torz hangokat is kaptunk (a jelfeldolgozás korábban említett korlátái mi
att). Vizsgálatunk során azt kívántuk kideríteni, hogy az adatbázisunkba felvett 
érzelmek közül melyek fejezhetők ki pusztán két paraméterrel, az alapfrekven
cia-menet és a hangidőtartamok módosításával (az intenzitással nem foglalkoz
tunk). A jelfeldolgozás elvégzéséhez a Praat programot használtuk, kiegészítve 
azt saját célprogramjainkkal. A vizsgálat elméleti jelentősége mellett gyakorlati 
szempontból is fontos, mivel a jelenleg elterjedten használt elemösszefíízésen 
alapuló beszédszintézis a hangszínezet módosítását technikailag nem teszi lehe
tővé, tehát az érzelmek kifejezésére csupán az alapfrekvencia, az időszerkezet és 
az intenzitás áll rendelkezésre. Az alapfrekvencia- és az időszerkezetet természe
tes beszédmintákra ültettük át. Az alapfrekvencia-menetet a Praat autokorreláci- 
ón alapuló eljárásával nyertük ki. A hanghatárokat egy magyar nyelvű gépi be
szédfelismerő (Fegyó et al. 2002) segítségével teljesen automatikusan jelöltük 
meg. A módosított hangidőtartamoknak és alapfrekvencia-menetnek megfelelő 
szintézises átültetést a Praat PSOLA időtartománybeli eljárásával valósítottuk 
meg. Ez kb. 30%-on belüli F0-változtatás esetén ad elfogadható eredményt.

A fenti módszerekkel előállított mondatok mintegy 35%-a bizonyos hangré
szeknél jelentősen eltorzult. Ezt egyrészt a 30%-ot sokszor többszörösen megha
ladó Fo-módosítások, másrészt az automatikus hanghatárjelölés pontatlansága 
okozta. Emellett az automatikus alapfrekvencia-kinyerésnél is hibázhatott a 
rendszer. A minőségi problémák miatt az alább leírt meghallgatásos tesztet kez
deti vizsgálatnak kell tekintenünk.

Meghallgatásos tesztek
A meghallgatásos tesztek során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mely 

érzelmek fejezhetők ki elfogadhatóan pusztán az F0-menet és a hangidőtartamok 
átültetésével. A teszthez az adatbázis következő két mondatát használtuk: O egy 
egyszerű tanársegéd. Hát ezt nem hiszem el. Mindkét mondatra ráültettük a ki
lenc érzelemfajtából kinyert F0-, illetve hangidőtartam-adatokat. A három szí
nész, a két mondat és a kilenc érzelem kombinációjaként összesen (3 x 2 x 9) 54 
szintetizált mondatot kaptunk. Referenciaként az egyes érzelmeket kifejező ter-
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mészetes ejtésű mondatokat is kiértékeltettük (2 mondat x 3 színész x 9 érze
lem), ami további 54 bemondást jelent. A mondatokat 8 magyar anyanyelvű, 24— 
60 év közötti férfi hallgatta meg. A meghallgatást és a kiértékelést automatizál
tuk. A kísérletben résztvevő személyek egyenként hallgatták meg a hangmintá
kat. Két tesztet végeztünk.

Teszt 1. A tesztelő személy két fordulóban hallgatta meg az 54-54 mondatot. 
Az elsőben a természetes ejtésűeket, a másodikban a szintetizáltakat. Mindkét 
esetben be kellett jelölnie, hogy a képernyőn felsorolt kilenc érzelem közül me
lyiket fejezi ki legjobban az elhangzott mondat. Mindkét változatot kétszer, más
más mondatsorrendben meghallgatva kellett kiértékelniük a tesztelőknek. így 
4 x 54 = 216 választ kaptunk. A kétszeri meghallgatás megmutatta, hogy meny
nyire konzisztensen döntenek a tesztelők, másrészt megkétszerezte az adatok 
számát, ezzel növelve az adathalmaz megbízhatóságát.

Teszt 2. A második tesztnél az 54 szintetizált mondatot kellett ismét meghall
gatni és 1—5-ig terjedő skálán osztályozni azok hangminőségét. Az ötös jelentet
te a kiválót. Erre azért volt szükség, mert a szintetizált felvételek egy része je 
lentős torzulást tartalmazott, amely az érzelem felismerését is zavarhatta.

A két teszt elvégzése során egy tesztelő összesen (4 + 1 ) x 54, azaz 270 felvé
telt hallgatott meg és értékelt ki. A teszt személyenként átlagosan 1 óráig tartott.

Eredmények
Teszt 1. Összesítettük, hogy az egyes érzelmeket a 8 tesztelő személyből há

nyán ismerték fel. Ennek alapján meghatároztuk az összesített eredmények kor
relációját az ugyanazokon a bemondásokon, de más mondatsorrenden elvégzett 
tesztsorozatok között. A természetes bemondások esetében 0,79 volt a korreláció 
a két mondatsorrendre kapott összesített eredmények között. A szintetizált felvé
telek esetén a korreláció 0,70-re csökkent, ami mutatja, hogy azok kiértékelése 
bizonytalanabb volt, de még mindig megbízhatónak tekinthető.

Az érzelmek felismerésének összesített eredményét az 1. ábra mutatja. A ter
mészetes ejtésre vonatkozó eredmények szerint a legkönnyebben a haragot, a 
szomorúságot, az örömöt és a lekicsinylést lehetett felismerni (60-71 %). Ezeket 
követte a meglepődés, az értetlenség és a megkönnyebbülés (39-45%). A legke
vésbé a félelmet és az aggódást lehetett azonosítani. A két utóbbi érzelem eseté
ben a tévesztések sokszor egymásra mutattak, ami azt jelzi, hogy nehéz volt a 
hasonló érzelmeket megkülönböztetni. A szintetizált minták esetén lényegesen 
változik a sorrend. Itt a meglepődés, a lekicsinylés és az értetlenség vezet (30— 
39%). A szomorúság 20%-körül van, amit a többi érzelem 20% alatti eredmé
nyei követnek.

Teszt 2. A 2. ábra mutatja a szintetizált felvételekre adott minősítések érzel- 
menkénti átlagos értékeit. A legrosszabb minőségűnek az örömöt és a meglepő
dést jelölték. Feltehetőleg az ilyen közlésekben megjelenő széles tartományban 
változó F0 átültetése okozott nehézséget (30%-nyi változtatás fölött torzulást 
okoz).
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1. ábra
A természetes és a szintetizált bemondások felismerési aránya érzelmenként

Osztályzat

2. ábra
A szintetizált felvételek átlagos minősítése érzelmenként 

1—5-ig terjedő skálán

A két teszt eredményeit összehasonlítva, nincs szoros összefüggés a szinteti
zált felvételek minősége és azok felismerési százalékai között. Ezt mutatja, hogy
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legjobb minőséget a haragot hordozó felvételek érték el, míg ezek felismerési 
százaléka igen alacsony volt. Ugyanakkor az összesített eredmények alapján 
nem zárható ki, hogy a rossz minőségű szintézis befolyásolta egyes felvételek 
felismerhetőségét. Ezt a későbbiekben minden felvétel esetében külön meg fog
juk vizsgálni.

Összefoglalás
Ismertettük az érzelmet kifejező gépi beszéd előállítását célzó kutatáshoz ké

szített érzelmi beszédadatbázis kialakításának egyfajta módszerét, valamint a 
szintetizált mintákból kapott meghallgatásos tesztek eredményeit. Vizsgálatain
kat semleges szemantikai tartalmú, színészek által eljátszott 9 különböző 
érzelmet hordozó mondatokon végeztük.

A meghallgatásos tesztek alapján megállapítható, hogy a természetes ejtésü, 
egymástól távoli érzelmek (öröm -  harag) az akusztikai információ alapján fel
ismerhetők, míg az egymáshoz közeli érzelmek (pl. félelem -  aggódás) könnyen 
összekeverhetök.

Aprozódiaátültetéses kísérletünk során az érzelmi töltetet hordozó mondatok 
alapfrekvencia-menetét és hangidőtartamait semleges mondatokra másoltuk, 
ezeket neveztük szintetizált mondatoknak. A felismeréses tesztek alapján e két 
tényező leginkább a meglepődés, az értetlenség és a lekicsinylés kifejezésében 
játszik szerepet. Ugyanakkor a többi vizsgált érzelem ebben a kísérletben nehe
zen volt azonosítható.

Továbblépésként alapvető fontosságúnak tartjuk olyan eljárások kidolgozását, 
amelyek széles tartományban változó alapfrekvencia torzításmentes átültetésére 
is alkalmasak. Másrészt vizsgálatainkat ki kívánjuk terjeszteni az érzelmi adat
bázisunk egészére, és az intenzitásmenet átültetését is meg kívánjuk valósítani. 
Hosszú távú célkitűzésként a beszéd hangszínezetének mesterséges módosításá
val tovább kívánjuk növelni a gépi beszéd érzelemkifejező képességét.
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