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BESZÉDADATBÁZIS PROZÓDIÁJÁNAK SZEREPE 
A GÉPI BESZÉD HANGZÁSÁBAN 

ÉS ÉRZELMI TARTALMAK KIFEJEZÉSÉBEN
Vidám, avagy szomorú a beszédszintetizátor? 

Zainkó Csaba -  Fék Márk

Bevezetés
A beszédelemek összefüzésén alapuló szövegfelolvasó rendszerek természetes 

emberi bemondásokból kivágott hullámformarészleteket használnak a gépi be
széd előállítására. Ezeket többnyire egy hullámforma-elemtárban tárolják. A gé
pi beszéd előállításakor az itt tárolt hullámformákat fűzzük össze, majd az így 
előállított nyers beszéden jelfeldolgozási módszerek segítségével megvalósítjuk 
a kívánt prozódiát. Prozódia alatt az alapfrekvencia-, hangidőtartam- és intenzi
tásértékek sorozatát értjük, amely alapján a szintetizátor ki tudja alakítani a 
hangsúlyozást, a beszéddallamot és a beszédritmust. A hullámforma-adatbázis 
készítéséhez szólistát olvas fel egy bemondó érzelmi töltés nélkül, állandó alap- 
frekvenciával. Ez a felolvasási módszer azzal indokolható, hogy az elemek tisz
tább artikulációja növeli az összefűzött beszéd érthetőségét, az azonos hangma
gasság segíti a jelfeldolgozó algoritmusok működését, illetve valamelyest foly
tonossá teszi az összefűzött beszéd hangzását.

Célkitűzés
A jelen tanulmányunkban azt kutatjuk, hogy az aktuálisan használt beszédfel

dolgozási és szintézistechnikáink milyen mértékben alkalmasak érzelmi töltetű 
gépi beszéd előállítására. Ezek mellett azt is megnézzük, hogy a korábbi évek 
során általánosan használt beszédszintézis-rendszerünknek a semlegestől eltér-e 
az érzelmi megítélése.

A fenti kérdések megválaszolásához azt elemezzük, hogy a szintetizált be
szédben megjelenik-e az érzelem, ha érzelmi töltéssel mondatjuk be a hullám
forma-adatbázis készítéséhez szükséges szólistát. Továbbá azt is megvizsgáljuk, 
hogy a hullámforma-adatbázis érzelmi töltete mellett, a prozódiának mekkora 
szerepe van a szintetizált mondat érzelmi megítélésében.

Korábbi kutatások
Az ember által kifejezhető érzelmek és érzelmi árnyalatok száma több száz 

(Cowie 2000). Ezek közül a témával foglalkozó pszichológiai szakirodalom 
megkülönböztetett figyelmet szentel a következő hat, ún. alapérzelemnek: öröm,
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harag, szomorúság, félelem, meglepődés és undor. A beszédbeli érzelemkifeje
zést vizsgáló kutatások is legtöbbször ezen alapérzelmek vizsgálatára összponto
sítanak. Az érzelmi töltés a beszéd akusztikai szintjén is megjelenik, tehát a be
szélő hanglejtéséből és hangszínezetéből következtethetünk érzelmi állapotára.

A természetes és gépi beszéd érzelemkifejező képességét vizsgáló kísérletek 
kimutatták, hogy a beszédben megjelenő érzelmi töltést nem kizárólagosan a 
hangmagasság, az artikulációs sebesség és a hangintenzitás hordozza, hanem 
abban a beszéd hangszínképe is jelentős szerepet játszik (Schröder 1999). Ezt a 
magyar nyelv esetében is alátámasztotta egy korábbi vizsgálatunk (Fék et al. 
2005). Ennek során semleges szemantikai tartalmú, színészek által eljátszott 9 
különböző érzelmet hordozó mondatot vizsgáltunk. A prozódiaátültetéses kísér
letünk során az érzelmi töltetet hordozó mondatok alapfrekvencia-menetét és 
hangidőtartamait semleges mondatokra másoltuk. A felismeréses tesztek alapján 
e két tényező leginkább a meglepődés, az értetlenség és a lekicsinylés kifejezé
sében játszik szerepet. Egy későbbi kísérletben az előbbi két paraméter mellett 
az intenzitásmenetet (Szabó 2005) is átültettük a semleges mondatokra, ami a 
harag és a szomorúság felismerhetőségét növelte. Ugyanakkor a félelem és az 
öröm kevésbé volt felismerhető, ezért feltehető, hogy ezen érzelmek kifejezésé
ben a hangszínképnek fontos a szerepe.

Az elem-összefűzéses beszédszintetizátor által előállított gépi beszéd hang
színképét utólagosanjelfeldolgozási eljárásokkal módosíthatjuk. Jelenleg ezek a 
módszerek egyrészt nem elég rugalmasak, másrészt az így módosított beszéd 
hangzása sem kielégítő. A másik lehetőség, hogy már a beszédadatbázis készíté
sekor többféle beszédet veszünk fel, és az összefüzés során mindig a megfelelő 
hangszínképű elemek közül választunk. Ilyen vizsgálatot végzett Schröder né
met nyelvre (2003).

Bulut és munkatársai (2002) szintén vizsgálták az érzelmek kifejezését a szin
tetizált mondatokban. Első lépésben 5 semleges tartalmú mondatot kerestek, 
majd meghatározták az ezek előállításához szükséges diád elemeket (a diád két 
félhangból álló elem). Ezek után 4 érzelemi változatban (semleges, öröm, bánat, 
harag) egy-egy szöveget készítettek. A szövegek mindegyike tartalmazta az ér
zelem előállításához szükséges diád elemeket, emellett az egyes szövegek min
dig az adott érzelmet felidéző mondatokból álltak. A szöveget egy félprofi szí
nésznő olvasta fel. Egy elem-összefüzésen alapuló beszédszintetizátor segítsé
gével előállították az 5 semleges mondatot mind a 4 érzelmi töltetű adatbázissal, 
ami 20 mondatot jelentett. Egy szintetizált mondat alapfrekvencia-menetét, 
hangidőtartamait és intenzitásmenetét mindig a megfelelő érzelmű töltettel fel
vett eredeti mondatról ültették át. A 20 mondathoz további 60 mondatot is készí
tettek oly módon, hogy a fenti prozódiai paramétereket más-más érzelmi válto
zatú mondatokról ültették át. így például örömteli adatbázisból, de haragos pro- 
zódiamenettel is készült mondat. A meghallgatásos tesztek folyamán mind a 4 
érzelmet sikerült a véletlen találgatást jóval meghaladó mértékben azonosítani 
egy 4 választási lehetőséget adó tesztben. Ugyanakkor az öröm felismerési szá
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zaléka körülbelül csak a fele volt a másik három változatra kapott eredménynek. 
A különböző adatbázisok és prozódiamenetek keverésével előállított mondatok 
mindig kevésbé voltak felismerhetők, mint az egymásnak megfelelő párosítás 
esetén.

Anyag és módszer
A vizsgálathoz kétfajta beszédszintetizátort használtunk, hullámforma-össze- 

fűzéses és szinuszosmodell-alapú szintetizátort. A hullámforma-összefíízéses be
szédszintetizátor hagyományos fajtája, mint a magyar nyelvű Profivox (Olaszy 
et al. 2000), a beszédet ún. diád és triád hullámformákból állítja elő. A diád hul
lámforma két félhangot tartalmaz, a triádok egy fél, a hozzá csatlakozó egész és 
a következő fél hangból állnak. A beszéd előállítása során a hangsorozatnak 
megfelelően kiválasztott elemeket fűzi egymás után a rendszer. Az így kapott 
nyers beszédjelre a rendszer ráülteti a szabályok alapján az eredeti szövegből 
előállított prozódiát. Ennek során a hangok időtartama, alapfrekvenciája és ener
giája módosul.

A szinuszosmodell-alapú beszédszintetizátor (Stylianou et al. 1997) ugyanab
ból az adatbázisból indul ki, mint a hullámforma-összefűzéses szintetizátor, de a 
jelet nem időtartományban módosítja, hanem felharmonikusokra bontja, majd a 
szükséges módosításokkal generált felharmonikusokat újból összegezve állítja 
elő a gépi beszédet. A modellben a nehézséget a felharmonikusok fázisának keze
lése jelenti. Ezekből a hibákból adódik a szintetizátor jellegzetes fémes hangzása. 
Amodell nagy előnye, hogy az alapfrekvenciát és a hangok időtartamát folytono
san és pontosan be lehet állítani. A hullámforma összefűzéses szintetizátor eseté
ben erre csak korlátozottan van lehetőség (főleg az alapfrekvencia esetében).

A diádokat és a triádokat természetes emberi bemondásokból vágjuk ki, és tá
roljuk el a hangadatbázisban. A diád és triád elemeket tartalmazó hangadatbázis 
készítése során egy bemondó egy olyan listát olvas föl, amelynek minden egyes 
szava vagy logatomja (értelem nélküli hangsorozat) egy adott diádot vagy triá- 
dot tartalmaz.

A hangadatbázisok felvétele
A kísérletünk a következő mintamondaton alapult: „A menüben minden szük

séges információ elhangzik.” A mondat szintetizálásához szükséges diád és triád 
elemek elkészítéséhez szavakat és logatomokat mondott fel egy színész (44 
éves) és 2 színésznő (29, 30 évesek) érzelmi töltet nélkül. A semleges forma 
mellett a következő 6 érzelmi töltettel is felolvasták a színészek a listát: kedves
ség, szomorúság, félelem, undor, harag és meglepettség, amelyek a kedvesség 
kivételével az alapérzelmeknek felelnek meg. A színészek az érzelmeket az inst
rukciók szerint eljátszották, a felvételek tehát nem átélt érzelmeket továbbítanak.

A feldolgozás további menete is azonos volt azzal az eljárással, amelyet a ko
rábbi évek során a Profivox szintetizátor hangadatbázisának készítésekor hasz
náltunk.
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A bemondók a mintamondatot is felolvasták a szavakhoz és a logatomokhoz 
hasonlóan a 6-féle érzelmi töltettel és semleges formában is.

A tesztmondatok előállítása
A tesztmondatok előállítása eltérő módon történt a kétféle szintetizálási eljá

rás esetében. A hullámforma-összefüzéses szintetizátor rendelkezik saját prozó- 
diageneráló modullal, amely a bemeneti szövegből szabályalapon előállítja az 
idő-, alapfrekvencia- és energiaadatokat. Mivel a prozódia előállításához a be
meneti szövegből indul ki, ezért minden adatbázishoz egységesen ugyanazt a 
prozódiát generálja. Változatosság abban jelenik meg, hogy az előírt alapfrek
vencia-menetet nem konkrét frekvenciaértékként adja meg, hanem csak azt, 
hogy egy alapértékhez képest mennyivel módosítandó a nyers beszédjel. A rend
szer alapértékként a felvett hangadatbázis átlagos alapfrekvenciáját használja. 
A szintetizátor lehetőséget ad egyes prozódiai paraméterek bizonyos mértékű 
módosítására. Változtatni tudjuk az alaphangmagasságot és az átlagos beszéd
tempót az adatbázis átlagos alaphangmagasságához és beszédtempójához képest. 
Mivel a hangadatbázisok különböztek a fenti két értékben, ezért ezeket a beállí
tásokkal megpróbáltuk kiegyenlíteni, hogy az összehasonlítások során ezek az 
eltérések ne befolyásolják a hallgatót.

A szinuszos szintetizátor nem rendelkezik prozódiai egységgel, ezért két külső 
forrás adatait használta fel. Az egyik a hullámforma-összefüzéses szintetizátor 
által előállított, a másik pedig természetes emberi bemondásokból származtatott 
prozódia. Az emberi beszédből származtatott prozódia esetén a természetes 
mondat legtöbb paraméterét próbáljuk változatlan formában megőrizni a szinte
tizálás során. Erre az üzemmódra a hullámforma-összefüzéses szintetizátor ese
tében sajnos jelenleg nincs lehetőség, ezért az ilyen jellegű teszteket csak a szi
nuszos szintetizátorral tudtuk elvégezni.

A meghallgatásos tesztek alátámasztására statisztikai analízist végeztünk. En
nek során azt vizsgáltuk, hogy az egyes tesztekben a tesztelők szignifikánsan a 
véletlen tippelés szintje fölött jelöltek-e meg egy adott kategóriát. A vizsgála
tokhoz minden esetben a binomiális próbát alkalmaztuk 95%-os konfidencia- 
szint mellett. A táblázatokban *-gal jelöltük a sikeres teszteket, azaz amikor/? < 
0,05. Az adatok értékelése a Matlab 6.0 programmal történt.

A kísérletek
A teszt több részből állt, átlagosan 17 perc alatt végeztek a tesztelők a teljes 

kísérlettel. A tesztet weben keresztül lehetett meghallgatni, és a válaszokat is 
ugyanott kellett megadni. A hangbejátszásokat tetszőleges alkalommal hallgat
hatták meg a tesztelők, de a válaszok után visszalépésre nem volt lehetőség. 
A tesztet 23 fő hallgatta meg, 12 férfi és 11 nő (20 és 60 év között). A teszt 
egyes részein belül a hanganyagok lejátszása véletlen sorrendben történt.

A bemondások ellenőrzése
A teszt ezen részében a bemondott szavakat és logatomokat kellett a hallga

tóknak értékelniük az érzelmi tartalom szerint. Ez azért fontos, hogy a belőlük
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készített hangadatbázisok érzelmi minőségét meg tudjuk határozni. A 7 lehetsé
ges választási lehetőség a következő volt: semlegesség, kedvesség, harag, szo
morúság, meglepődés, undor, félelem.

Minden érzelemből és a semleges bemondásból is egy-egy szót és két-két 
logatomot választottunk ki a következők szerint: az első lógatom olyan, amely
ből hangsorkezdő és hangsorbefejező elemet használt fel a szintetizátor: mám. 
A második lógatom egy magánhangzót is tartalmazó diád vagy triád elemhez 
szükséges bemondás volt: amena. A harmadik pedig egy mássalhangzó-kapcso
lódást tartalmazó szó: peremfeltétel (vagy peremfelvétel). Ebben az esetben azt is 
vizsgáltuk, hogy a nagyobb odafigyelést kívánó szó kimondása során mennyire 
tudta a bemondó a megfelelő érzelmet is kifejezni. A stúdióban a felolvasási lis
tán minden esetben a peremfeltétel szó szerepelt, de a felolvasó színész sok eset
ben tévesztett, és peremfelvételt olvasott. Mivel a kívánt mássalhangzó-kapcso
lódás a szó közepén nem változott, ezért az ismételt felvételre nem volt szükség, 
ugyanakkor kitűnt, hogy ez a szó nehezebben olvasható fel a többihez képest. 
Az első részben így 21 meghallgatandó szó és lógatom szerepelt.

A bemondó a harag és a meglepődés érzelmet játszotta el a leghitelesebben, 
90% és 84% ítélte az elvárt érzelmi töltésűnek a szavakat ( 1. táblázat). A félelem 
töltetű szavak esetében 58%-os átlag jött ki annak ellenére, hogy az amena 
logatomot majdnem 65% kedvesnek ítélte, és csak 22% azonosította félelem
ként. A legrosszabbul bemondott szó az undorral bemondott peremfelvétel lett, 
amelynél az undorra csak egyetlen tesztelő asszociált. A többi undort kifejező 
lógatom 50% felett teljesített. A szomorú és a semleges szavakat és logatomokat 
nehezen azonosították a hallgatók, többnyire egymással cserélték fel a két érzel
met. A kedves szavak és logatomok bemondása mutatta a legnagyobb szórást, 
legtöbben a semlegesre és a meglepettre gondoltak, de az egyik vizsgált szót 
20%-ban haragosnak vélték.

1. táblázat: A szavak és logatomok érzelmi töltöttségének 
tesztelők általi azonosítása (* = az érték szignifikáns)

amena m ám perem felvétel
perem feltétel

Á tlag

Félelem 22% 74%* 78%* 58%*
H arag 100%* 83%* 87%* 90%*
Kedvesség 39%* 17% 39%* 32%*
M eglepődés 78%* 100%* 74% * 84%*
Szom orúság 26% 57%* 61%* 48%*
Semlegesség 74%* 30%* 26% 43%*
U ndor 52%* 61%* 4% 39%*
Á tlag 56%* 60%* 53%* 56%*

Kimutatható, hogy a mám lógatom esetében általában nem asszociáltak a 
hallgatók a lám meglepődést kifejező szóra. Az adatok alapján az összes megle
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pődéstől eltérő érzelmű mám lógatom esetén, az eseteknek csak 4,3%-ában jelöl
ték meg a hallgatók a meglepődést. A meglepődéses érzelmű mám lógatom ese
tében viszont lehetséges, hogy ez az asszociáció segítette a 100%-os azonosítást.

Az adatok alapján nem állapítható meg, hogy bármelyik szó vagy lógatom se
gítségével könnyebb vagy nehezebb lenne egy adott érzelmet eljátszani. Az ered
mények ismeretében, a felvételek újbóli meghallgatása után úgy találtuk, hogy a 
bemondóknak nem az adott érzelem eljátszása okozta a nehézséget, hanem az, 
hogy az adott érzelmet folyamatosan, minden szóra és logatomra megvalósítsák. 
A szavakat és logatomokat átlagosan 56%-ban azonosították megfelelő érzelmű 
töltésűnek a hallgatók. Ez az érték alacsony, de a kísérlet szempontjából a felvé
tel körülményei külső adottságok, ezért ezen nem tudtunk változtatni. A szinteti
zált mondatok értékelésekor figyelembe vettük, hogy az adott mondathoz fel
használt hangadatbázis szavai és logatomjai érzelmi szempontból mennyire vol
tak jól azonosíthatók.

A teszt másik részében a színész teljes mondatos bemondásait ellenőriztettük 
a hallgatókkal. Itt szintén a szavak és logatomok esetében is használt 7 lehetőség 
közül lehetett választani. A teljes mondatok közül a félelem, a harag, a meglepő
dés, a szomorú és a semleges bemondás gyors változatát egyértelműen azonosí
tották a hallgatók (2. táblázat).

2. táblázat: A mondatok érzelmi töltöttségének tesztelők általi azonosítása 
(Az összes érték szignifikáns.)

Semleges 
lassú gyors Kedves H arag Szomorú M eglepődés U ndor Félelem

48% 87% 70% 96% 83% 96% 78% 87%

A kedves bemondás esetén a tesztelők válaszaiban 30% volt a semleges jelö
lés. A lassú semleges bemondásnál 25-25% jelölte meg a kedves és a szomorú 
érzelmet a semleges mellett. A tesztalanyok nem ismerték a bemondót, és a teszt 
ráhangolási szakaszt sem tartalmazott, ahol hozzászokhattak volna a beszélőhöz, 
ezért a semleges érzelmi állapotát sem tudták egységesen megítélni. Az undor 
érzelem azonosítása -  a szavakhoz és a logatomokhoz hasonlóan -  a mondatok
nál is alacsony volt. A felvételek készítésekor a színésznő is jelezte, hogy ennek 
eljátszása nehéz számára, tehát valószínűleg a bemondások hibája okozta az ala
csony azonosítási arányt.

A szintetizált mondatok értékelése
A harmadik részben a különböző érzelmi töltetű és a semleges adatbázisokból 

előállított mondatokat vizsgáltattuk, ahol a választási lehetőségek azonosak vol
tak az előző részekkel. A mondatok prozódiája minden esetben a hullámforma- 
összefűzéses szintetizátoré, a szintézistechnológiát tekintve 16 mondatból 11 -et 
a Profivox, 5-öt a szinuszos modell generált. Mivel a prozódia szabályalapon 
generált, ezért itt az adatbázisok hangszínezetének hatását vizsgáltuk.
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A 3. táblázatban azoknak a mondatoknak az értékelését találjuk, amelyek a 
semleges hangadatbázis felhasználásával, de különböző alapfrekvencia-beállítá
sokkal készültek. A természetes módon bemondott hangadatbázisból szintetizált 
mondatot ugyanannyian ítélték semleges érzelműnek a normál alapfrekvenciájú 
esetekben, mint a monoton bemondásokból készült hangadatbázis esetén. Ez azt 
jelenti, hogy a mondat semleges érzelmi megítélése szempontjából nincs jelen
tősége annak, hogy a bemondó azonos alapfrekvencián vagy a természetes dal
lammenettel mondta be a szavakat és a logatomokat. A Profivox szintetizátor 
alapváltozata monoton dallammenetű adatbázissal működik, amely esetében az 
előállított mondatot a semleges mellett szomorúnak (43%) ítélték a tesztelők.

3. táblázat: Különböző alapfrekvenciájú, természetes hangadatbázissal 
szintetizált mondatok érzelmi megítélése (* = az érték szignifikáns)

H angm agasság Szintetizátor L eggyakrabban  felism ert érzelm ek

alacsony F0 összefüzéses
szinuszos

szomorú 48%*, semleges 30%* 
semleges 48%*, szomorú 26%*

nonnál alatti F0 összefüzéses semleges 78%*, szomorú 13%

normál F0 összefüzéses
szinuszos

semleges 52%*, kedves 17%, szomorú 17% 
semleges 74%*

magas F0 összefüzéses félelem 26%, kedves 26%, semleges 26%
normál F0 (monoton) összefüzéses semleges 52%*, szomorú 43%*

A 4. táblázat az érzelmi töltetű mondatok esetében leggyakrabban felismert 
érzelmeket mutatja. A hangadatbázis készítéséhez használt szavak és logatomok 
érzelmi töltete befolyással van a kész mondatokra, ezért a jobb összehasonlítha
tóság érdekében a táblázat utolsó oszlopában feltüntettük a szavak és logatomok 
érzelmi töltetének átlagos értékeit is.

4. táblázat: Különböző érzelmi hangadatbázissal szintetizált mondatok 
érzelmi megítélése (* = az érték szignifikáns)

Érzelm i töltés Szintetizátor L eggyakrabban  felism ert érzelm ek Szavak és 
logatom ok

harag összefűz.
szinuszos

harag 65%*, semleges 22% 
semleges 61%*, harag 35%* 90%*

félelem összefűz. félelem 39%*, szomorúi 29% 58%*
kedvesség összefűz.

szinuszos
kedves 39%*, semleges 26%, harag 26% 
semleges 61%*, kedves 17% 32%*

szomorúság összefűz.
szinuszos

szomorú 52%*, kedves 26%, semleges 22% 
szomorú 57%*, semleges 22%, kedves 17% 48%*

meglepődés összefűz. félelem 61%*, meglepődés 22% 84%*
undor összefűz. harag 57%*, semleges 17%, undor 13% 39%*
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A 3. és a 4. táblázatokból látható, hogy a harag nem jelenik meg a semleges 
adatbázisokkal készült mondatokban, viszont a harag (65%) és undor adatbázi
sokkal (57%) készültekben igen. A szomorúság leginkább a szomorú adatbázis 
esetén észlelhető (52%), de a semleges változatokban, különösen az alacsony F0- 
lal előállított esetben (48%) is jelen van. Azonos prozódia mellett a hangadatbá
zis érzelmi töltete a harag és a szomorúság esetében jön át egyértelműen.

A félelem leginkább a meglepődés adatbázissal észlelhető (61%), míg a fé
lelmet tartalmazó adatbázissal szintetizált mondatban kevésbé van jelen (39%), 
amit a kiinduló hangadatbázis hibája is okozhat. Ugyanakkor a magas alapfrek
venciájú semleges mondat is valamennyire kifejezi a félelmet (26%). A kedves
ség leginkább a kedves adatbázissal készült mondatban észlelhető (39%), ugyan
akkor két semleges változatban (17%, 26%) és a szomorú adatbázis (22%) ese
tén is megjelenik. Tehát a félelem és a kedvesség esetében a hangadatbázis ér
zelmi töltete megjelenik a szintetizált mondatokban, de az egyértelmű azonosí
táshoz nem elegendő.

A meglepődést csak a hozzá tartozó adatbázis esetén észlelték (22%), de ott is 
jóval megelőzte a félelem (61%). A meglepődést csak kismértékben azonosítot
ták, annak ellenére, hogy a szavakat és logatomokat 84%-ban megfelelően fel
ismertek a tesztelők. Az undor kizárólag az undor adatbázis esetén jelenik meg, 
és ott is csak kismértékben (13%), mivel az undor adatbázissal készült mondatot 
elsősorban haragnak azonosították (57%). A meglepődés és az undor esetében a 
hangadatbázis érzelmi töltete nem jelenik meg szignifikánsan a mondatokban.

A prozódia szerepe az. érzelmi töltetű mondatokban
Az utolsó részben megvizsgáltuk, hogy a prozódiának vagy a hangadatbázis 

érzelmi töltetének van-e nagyobb szerepe a mondatok érzelmi töltésének meg
ítélésénél. Továbbá azt is vizsgáltuk, hogy ambivalens párosítások esetén (pél
dául: szomorú adatbázis -  haragos prozódia) milyen érzelmet hall ki a tesztelő a 
mondatból. A tesztben csak szinuszos modellel generált mondatok szerepeltek. 
A választási lehetőség az eddig is használt 7 érzelem volt. A generált mondatok 
adatbázisai a következők: semleges, kedves, szomorú és haragos. A prozódia ter
mészetes emberi bemondásokból származott. A prozódia az adatbázisoknál hasz
nált négy érzelemnek felelt meg, így az összes lehetséges variációt előállítva 16 
mondatot kaptunk.

A természetes prozódiájú szintetizált mondatok között a harag érzelem volt a 
legdominánsabb. Ha az adatbázis haragos volt, akkor a prozódia beállításától 
függetlenül a haragos érzelmet jelölték meg a legtöbben (5. táblázat). Haragos 
prozódia és más adatbázis esetén is legtöbbször a haragosra asszociáltak a tesz
telők, kivéve a szomorú hangadatbázis esetében. Ebben az esetben a hangadat
bázis és a prozódia érzelmi töltésétől is eltérő új érzelemét, a félelmet jelölte 
meg a hallgatók 57%-a.

Abban az esetben, amikor a párosításokban azonos érzelmek szerepeltek pro- 
zódiaként és hangadatbázisként, a tesztelők mindig a megfelelő érzelmet válasz
tották -  hasonlóan Bulut kísérleteihez (Bulut et al. 2002). A kedves adatbázis



216 Zainkó Csaba -  Fék Márk

esetén a szomorú prozódia nem érvényesült, 48%-ban semleges érzelmet válasz
tottak a tesztelök. A hangadatbázisok közül a szomorú csak a szomorú érzelem 
esetén tudta megőrizni érzelmi töltöttségét, minden más prozódia esetén eltérő 
érzelmet jelölt meg a hallgatók többsége. Ennek oka a kísérletből egyértelműen 
nem határozható meg, mert a szomorú adatbázis kiinduló adatát jelentő szavakat 
és logatomokat is csak 48%-ban azonosították megfelelően a hallgatók.

5. táblázat: A leggyakrabban kiválasztott érzelmek 
a prozódia és hangadatbázis függvényében (* = az érték szignifikáns)

Prozódia H arag Kedves Szomorú Semleges
Haragos

adatbázis
harag 91%* harag 48%* 

semleges 30% *
harag 39%* 

semleges 39% *
harag 74% * 

semleges 22%
Kedves

adatbázis
harag 70% * 
undor 17%

kedves 57%* 
semleges 30%*

semleges 48%* 
kedves 35%*

semleges 44%* 
kedves 35%*

Szomorú
adatbázis

félelem 57%* 
harag 26%

semleges 48%* 
kedves 35%*

szomorú 65%* 
semleges 22%

semleges 44%* 
kedves 35%*

Semleges
adatbázis

harag 57%* 
undor 30%*

semleges 74%* 
kedves 13% 
undor 13%

semleges 57%* 
szomorú 22% 

undor 22%
semleges 74% *

Következtetések
Az eddig használt hangadatbázis-rögzítési eljárások és hullámforma-összefű- 

zéses szintetizálási technikáink csak korlátozottan alkalmasak érzelmi töltetű 
mondatok előállítására. Az érzelmű töltetű felvételek készítése során követett el
járás nem biztosítja a megfelelő minőségű érzelmi hangadatbázis létrehozását. 
A hullámforma-összefűzéses szintetizátor parametrikus prozódiageneráló eljárá
sa szintén csak korlátozottan alkalmas érzelmi szintetizálásra.

A korábbi évek során használt Profivox szintetizátor alapváltozata részben 
semleges, részben szomorú érzetet kelt a hallgatókban.

A hangadatbázis érzelmi töltete harag és szomorúság esetében egyértelműen, 
míg meglepődés esetében egyáltalán nem jelent meg a szintetizált mondatban. 
Kedvesség, félelem és undor esetében a kiinduló hangfelvételek hibája miatt 
egyértelmű következtetéseket nem tudunk levonni.

A szintetizált mondat érzelmének megítélésében az érzelmi töltetű mondatok
ból származtatott prozódia hatása függ a hangadatbázis érzelmi töltésétől. A ha
ragos prozódia meghatározó volt a vizsgált érzelmek közül. Ambivalens prozó- 
dia-hangadatbázis párosítás esetén új érzelem is kialakulhat.
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