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Rövid tartalmi összefoglaló 

Az emberi beszédkommunikáció igen összetett folyamat, amely számos komponenst 

tartalmaz. A beszédtechnológiai eszközök által megvalósított alkalmazások 

természetességét jelentősen befolyásolja, hogy ezen összetett folyamatból mekkora részt 

tudunk megismerni olyan szinten, hogy azt a gyakorlatba is át tudjuk ültetni. A munkám 

célja a kommunikáció egy olyan aspektusának feltárására, amely a dolgozat megírásának 

kezdetén jelentősen kutatott tématerületnek számított. Ez az emberi érzelmek akusztikai 

kifejeződésének vizsgálata. 

Az értekezés felépítése a következő: a bevezető részben röviden bemutatom a tématerület 

fontosabb megválaszolandó kérdéseit, az azokban elért eddigi kutatási eredményeket. 

Kitérek az érzelmek típusaira, az érzelem kutatásához szükséges adatbázisok felépítésére, 

a vizsgálatok időbeli alapegységére, az előforduló kulturális eltérésekre, valamint a 

multimodalitás kérdésére. Leírom az eddig vizsgált és általánosan elterjedt akusztikai 

paramétereket, amelyek kifejezik az érzelmi tartalmat, valamint röviden felsorolom 

azokat a legfontosabb mesterséges intelligencia eszközöket, amelyek felhasználhatóak az 

érzelem kutatásában. A második fejezetben bemutatom egy szubjektív tesztsorozat 

eredménye által kapott emberi szubjektív érzelem felismerés képességét. 

Az értekezés érdemi részét az ez után következő fejezetek alkotják. Statisztikai 

vizsgálatok segítségével kimutatok olyan akusztikai jellemzőket, amelyek az érzelem 

kifejeződésében nagy szerepet játszanak spontán beszéd esetén. Ezután szupport vektor 

gépek segítségével ezen akusztikai jellemzők osztályozási képességének vizsgálatát 

végeztem el. A következő fejezetben megvizsgálok eltérő időhosszúságú elemzési 

ablakokat (elemzési alapegységeket), amelyek a felismerési kísérletekben alkalmasak 

lehetnek. Az eredmények alapján megállapítást teszek az általam eddig használt 

felismerési egység jóságára, valamint használhatóságára egy valós érzelemfelismerő 

rendszerben. Az utolsó téziscsoportom a spontán beszéd automatikus szegmentálását tűzi 

ki célul, mely során olyan eljárást hoztam létre, amely a spontán beszédet intonációs frázis 

egységekre képes tagolni. Az így kapott eredmények, valamint a korábbi tézisben 

megfogalmazott állítások együttesen lehetőséget biztosítanak egy automatikus érzelem-

felismerő rendszer megvalósítására. 

Az értekezés végén összesítem az elért eredményeimet, téziseimet.  



 

 

Abstract 

The process of human speech communication is very complex, which includes numerous 

factors. It greatly influences the naturalness of speech technology applications. The aim 

of my work is to extend the knowledge of this special aspect of human communication. 

The field of emotion recognition is a hot topic even nowadays. The knowledge of the 

acoustical features that describes human emotions can help to make speech technology 

applications more natural. 

The structure of the dissertation is as follows: in the briefing section I introduce the most 

important aspects of the topic of my research, and the results that are achieved in the 

literature. I discuss the types of emotions, the databases needed for emotion recognition. 

I review the most common acoustic parameters, that can express emotional content, and 

I briefly list the artificial intelligent tools that are used in speech technology. Additionally 

I mention the different analysis windows used for automatic emotion recognition, the 

possible cultural dependencies and multimodality. In the second Chapter the human 

emotion perception ability is described with the help of subjective tests. 

The main part of the thesis starts with statistical examination that covers up acoustic cues 

that play great role in emotional content in spontaneous speech. The spectral acoustic 

features are new not only in the aspect of spontaneous speech, but in general emotion 

recognition as well in the time of the publication of the theses. Next on, automatic 

classification tests were carried out in order to examine how these acoustic features 

perform in classification tasks. 

In the next Chapter I investigated speech units with different durations in order to 

determine an optimal unit for emotion recognition that can be used in real recognition 

tasks. Based on the results I make statement about the goodness of the unit that I used in 

the study so far. 

The last group of thesis aims the automatic speech segmentation, during which I 

developed a method that can segment spontaneous speech into intonational phrases. The 

obtained results in the theses allow us to implement a complete automatic emotion-

recognition system. 

At the end of the study I give a summary about my results and theses.  
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1. Bevezetés 

Az emberi beszédkommunikációban a beszédinformáció feldolgozása két egymástól 

eltérő módon történik. Az egyik feldolgozási mód esetében az agyunkkal az üzenet 

szemantikus tartalmát dolgozzuk fel (verbális csatorna); a másik információfeldolgozási 

mód (a nem verbális csatorna), ahol a beszélő aktuális érzelmi szándékát, egészségi 

állapotát, hangulatát, beszédstílusát érzékeljük [1]. Az utóbbi évtizedekben óriási 

erőfeszítések történtek a verbális csatorna működésének megértésére. A nem verbális 

csatorna kutatása iránt az érdeklődés ez idáig kisebb volt, és működését is kevésbé értjük. 

Az emberi beszéddel a szemantikus tartalmon túl (mondanivaló) sok egyebet is ki lehet 

fejezni. A hangszínezet, az intonáció (hanglejtés), a ritmusváltozások mind alkalmasak 

arra, hogy a beszélő akaratlagos vagy éppen spontán érzelmi szándékát, hangulati vagy 

egészségi állapotát is a közlendő mondanivaló mellett, azzal egyidejűleg kifejezzék. 

Ezeket nevezik nem verbális eszközöknek, amelyek megvalósítására az emberi hang és 

beszédképző mechanizmus szintén képes (hangszalag feszítettség változtatása, 

ritmusváltás, hangerő váltása, zárt artikuláció stb.). Korábban a beszéd gépi felismerése 

témakörben a beszédtartalom vizsgálatakor rendszerint olvasott, vagy szépen megformált 

beszéd volt a vizsgálat alapja, viszont a beszédtechnológiai alkalmazásokban a valóságos 

spontán beszéd feldolgozása szükséges. A spontán társalgásban előforduló nem 

szemantikus elemek hozzájárulnak ahhoz, hogy a beszélgető partnerek jobban megértsék 

egymást. A lelki állapot, az érzelem, az egyetértés vagy egyet nem értés közvetítése, a 

témához való viszonyulás, a mondandó árnyalása, mind azt a célt szolgálja, hogy a 

beszélgető partnert pontosabban informáljuk, még ha ezeket az információkat szavakkal 

nem is fejezzük ki a társalgás során. A spontán társalgás jelfeldolgozás szempontjából 

történő megismeréséhez elengedhetetlenül szükséges ezeknek a nem verbális 

jelenségeknek a kutatása.  

A munkám során a fentebb felsorolt nem verbális jelenségek közül az érzelmek 

kifejezésének és hangzás alapján történő, a szemantikus tartalmat figyelmen kívül hagyó 

automatikus osztályozásával, valamint gépi felismerési lehetőségének vizsgálatával 

foglalkoztam. A szemantikus tartalommal együtt megjelenő érzelmi, hangulati tartalom 

sokféle lehet. Az alapvető, majdnem minden kultúrában fellelhető érzelmeken [2, 3] 
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(szomorúság, izgatottság, idegesség, vidámság, harag, undor) kívül kifejezhetünk 

összetett érzelmeket is, amelyek az alap érzelmekből tevődnek össze. Az egyes érzelmek 

különböznek abban, hogy hang illetve arci mimika alapján ismerjük fel jobban őket. Az 

érzelmek akusztikai megnyilvánulásának kutatása összetett probléma. Az érzelmek 

hangban történő kifejezési eszközei még egy adott nyelven belül is, és beszélőnként is 

változhatnak [4]. Mind a számítástechnikában és a távközlési alkalmazásokban, mind a 

gyógyításban egyre jobban előtérbe kerül az érzelmek vizsgálatának szükségessége. 

Míg az utóbbi évtizedekben óriási erőfeszítésekre került sor a verbális csatorna 

működésének megértésére, a nem verbális csatorna kutatása iránt az érdeklődés ez idáig 

kisebb volt, és működését kevésbé értjük. Már korábban is érdekelte ez a kifejezési forma 

a kutatókat, de vizsgálataik során számos nehézségbe ütköztek. A beszéd során 

kifejezésre kerülő érzelmek vizsgálatának számos nehézsége van. Ilyen például a 

kiindulási beszédadatbázis kérdése. Kutatásaim kezdetén főként színészek bemondásait 

használták a kutatások alapjaként annak ellenére, hogy a felhasználási terület a valós 

társalgási környezet, amelynek felépítése merőben eltérő az előre megrendezett színészi 

játékoktól, vagy éppen a felolvasott mondatoktól. Ilyen spontán beszédet tartalmazó 

adatbázisok készítése, amelyek minőségileg is elfogadhatóak és használhatóak, nem 

könnyű feladat. A bemondások irányítottsága magával vonja a spontaneitás hiányát. 

Ellenkező esetben pedig az érzelmek olyan széles skálája megengedett, amely esetén 

egyes érzelmek ritkán fordulhatnak elő. Az irányított, kontrollált bemondások alkalmasak 

a nyelvi tartalom hatásának kiküszöbölésére, ám azok természetéből adódóan a 

spontaneitás hiányzik [5, 6, 7]. A spontán beszéd és az olvasott, kontrollált bemondások 

akusztikai megjelenése eltérő, így a valós adatok modellezése korlátozott. 

Az érzelem kutatás terén elért eredményeim újszerűek, illetve újszerűek voltak a 

publikáláskor nemcsak a hazai, de a nemzetközi szakirodalomban is, ilyen például az 

egyes érzelmekre jellemző akusztikai paraméterek spontán beszédben való 

sajátosságainak részletekbe menő vizsgálata. A kutatásom kezdetekor (2007) annak 

kérdése, hogy melyek azok az akusztikai jellemzők, amelyek spontán beszédben 

meghatározzák az érzelmeket, még kezdeti kutatási területnek számított [5, 7, 6, 4, 8, 9, 

10, 11, 12, 13] [14, 15]. Habár ismertettek alapvető akusztikai jellemzőket, mint például 

a prozódiai jegyek, világos volt, hogy ezeken kívül még jóval több minden játszik közre, 

ám ezek publikáltsága alacsony volt. (Prozódiai jegyek alatt a továbbiakban e 

tézisfüzetben a beszéd dallammenetét (alapfrekvenciájának időbeli változását), és az 
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intenzitás időbeli változását értem.) Az érzelem-osztályozási kísérletek során volt már 

kísérlet a színképi jellemzők alkalmazására spontán beszédben [13], ám a felhasznált 

adatbázis címkézése főleg képi információn alapult, valamint az adatbázis mérete sem 

volt elegendő. Az érzelmek hang alapján történő kifejezése, felismerése eltér a képitől. A 

dolgozatban az adatbázis címkézését csupán hangi információk alapján végeztem. 

Az érzelmek kifejeződési módjai és az érzékelés kulturális eltéréseket is mutat [16, 17, 

18]. Emiatt egy adott nyelvű adatbázison végzett vizsgálatból általános megállapításokat 

nem lehet tenni. Lényeges tehát az érzelmet kifejező akusztikai jellemzők vizsgálata a 

magyar nyelvre is. Érzelem kutatására irányuló kísérletek magyar nyelvre Fónagy Iván 

és Magdics Klára által már az előző évszázad közepén is történtek [19, 20]. Ezek a 

vizsgálatok, az akkori lehetőségekhez alkalmazkodóan csak egy-egy beszélőre és néhány 

tipikus mondatra vonatkoztak. Gépi tanuláson alapuló kezdeti osztályozási kísérletek 

Magyarországon már a 2000-es évek elején is történtek [21], ám e vizsgálatok során még 

kisméretű adatbázist alkalmaztak. Részletekbe menő vizsgálat magyar nyelvre a saját 

munkámban valósult meg. 

Továbbá az érzelem-felismerés optimális méretű elemzési alapegységének a 

meghatározása spontán beszédben, még a mai nemzetközi szakirodalomban sem 

tisztázott [22, 23, 24]. Alapvető kérdés a folyamatos beszéd vizsgálatakor, hogy az 

érzelem-felismerésre milyen alapegységet választunk, amely elég hosszú ahhoz, hogy 

biztos döntést lehessen hozni, ám elég rövid ahhoz, hogy ne tartalmazzon két érzelmi 

epizódot egyszerre. 

A kutatási téma aktualitását jól mutatja, hogy a frissen megrendezett Interspeech 2013-as 

beszédtudományi konferencia előadásai között több, mint tizenöt érzelem-felismeréssel 

foglalkozó cikk szerepel, amelyek többek között foglalkoznak az érzelmek 

kifejeződésének akusztikai paramétereivel [25, 26, 27], valamint érzelem-felismeréssel 

[28, 29, 30, 31, 32]. 

A beszéd által hordozott érzelmek automatikus meghatározásához elengedhetetlen a 

beszéd jelenlétének detektálása, ami önmagában is nehéz feladat természetes, általában 

zajos körülmények között. A jóval bizonytalanabb gépi érzelemosztályozás eredményét 

egy kevésbé pontos beszéddetekció még tovább ronthatja. A valós beszédtechnológiai 

alkalmazások egyik követelménye a zajtűrés. A HMM alapon, zajos környezetben  

működő beszédalkalmazások során a zajtűrést be lehet ágyazni a HMM akusztikai 
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modelljeibe (tipikusan beszéd-felismerési feladatok), alkalmazhatóak zajrobosztus 

jellemzők, vagy külön front-end rendszert is alkothat, a zajok előzetes kiszűrésére, a jel-

zaj viszony javítására [33]. A jel-zaj viszony javítását megcélzó törekvések (speech 

enhancement) az eredeti jel módosításával járnak, amelyek az érzelmek kifejeződésének 

akusztikai paramétereit is módosítják [34, 35]. Egy másik felhasználási irányzat a 

beszéddetektálás (Voice Activity Detection, VAD), amelyet a telefóniában már közel 70 

éve használnak, ám az igazán eredményes megoldás zajos környezetű beszédfelismerésre 

még azóta sem született, a téma még most is kutatás alatt áll. A legújabb, HMM alapú 

megvalósítások a beszéden kívül csupán zajos beszéd, illetve zaj kategóriákat 

tartalmaznak a  beszéd detektálására [36, 37, 38, 39, 40]. Az egyes akusztikai 

eseménytípusokat felismerő eljárások (Acoustic Event Detection, AED) a beszéden kívül 

számos egyéb akusztikai eseményhez is vesznek fel különálló kategóriákat, ám itt 

magának a beszédnek a felismerése alacsony pontosságú [41, 42, 43, 44]. A végcél az 

egyes akusztikai környezetek felismerése. 

1.1. Az érzelmek fajtái, megjelenésük 

Az érzelem vizsgálatakor az érzelmeket többféleképpen oszthatjuk csoportokba. 

Általános megoldás különböző egzakt kategóriák használata, amelyek a pszichológiában, 

lingvisztikában és beszédtechnológiában elterjedek. Az MPEG-4 szabvány [45] a 

következő érzelmeket tartalmazza, mint gépi feldolgozás témakörében alapvetően 

előforduló érzelmek: öröm, szomorúság, harag, félelem, meglepetés, és undor. Az 

MPEG-4-ben található kategóriákat alapvetően a virtuális karakterek arci animációs 

paramétereinek (FAP) leírására hozták létre. A korábbi munkákban a beszédtechnológia 

szakértői főként (kis kiegészítéssel vagy szűkítéssel) ezeket a kategóriákat alkalmazták a 

beszéd érzelmi tartalmának leírására. A valós szituációkhoz hasonlítva azonban feltűnik, 

hogy a spontán beszédben ezek a kategóriák sokkal árnyaltabbak, a témától függőek is 

lehetnek. Különböző érzelmek kombinálódhatnak, jelenhetnek meg egyszerre, ezt fontos 

figyelembe venni az automatikus érzelem-felismerés megvalósításakor [46]. A 

leggyakrabban előforduló érzelmi kategóriák lettek kigyűjtve kutatási célokra a PHYSTA 

adatbázisból [47]. Ez az adatbázis spontán beszélgetéseket, televíziós beszélgetős 

műsorokat és eltérő vallási televíziós programokat tartalmaz (összesen 692 egységet, 
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amelyet egyenként 10-60 másodperc hosszúak). A leggyakoribb érzelmeket, valamint 

azok előfordulási gyakoriságát mutatja az 1. táblázat. 

1. táblázat. A PHYSTA spontán audió-vizuális adatbázisban előforduló érzelmek és azok 

előfordulási gyakorisága [47]. 

Címke Előfordulás Orientáltság 

Semleges 273 Gyenge érzelem 

Harag 114 Erősen negatív 

Szomorúság 94 Erősen negatív 

Elégedettség 44 Pozitív nem orientált 

öröm 37 Pozitív nem orientált 

Elámultság 26 Pozitív nem orientált 

Aggódás 19 Erősen negatív 

Csalódottság 17 Gyenge érzelem 

Izgatottság 17 Pozitív orientált 

Félelem 13 Erősen negatív 

Magabiztosság 13 Gyenge érzelem 

Érdeklődés 12 Gyenge érzelem 

Affektáló 10 Pozitív orientált 

Szerető 3 Pozitív orientált 

Az érzelmek kategorizálásának egy másik lehetséges módja azok kétdimenziós térben 

való ábrázolása, un. activation (aktivációja, intenzitása) és az un. valence (vegyérték, 

orientáltság) értéke mentén (1. ábra). Ez lehetővé teszi a kutatóknak az érzelmek 

jellemzését egzakt kategóriák használata nélkül, ily módon azok egy részletesebb, 

árnyaltabb leírást adnak, amely jellemezheti egy adott érzelem szintjét is [16]. 

 

1. ábra. Érzelmek kétdimenziós térbeli ábrázolása. 

Aktiváció 

Orientáltság 

Harag 

Félelem 

Szomorúság 

        

Unalom 

Öröm 

Semleges/ 

Nyugodt 
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1.2. Adatbázisok érzelem-felismerésre 

Nehéz feladat olyan spontán beszédet tartalmazó hanganyag gyűjtése, amely elegendő 

mennyiségű és minőségű érzelmet tükröz. Az irodalomban található legtöbb eredmény, 

amely beszéddel, illetve érzelmekkel foglalkozik, tiszta, jól artikulált beszédet tartalmazó 

hanganyaggal dolgozik [48] [49] [50] [8]. Ezek majdnem mind szimulált érzelmet 

használnak, amelyet legtöbbször színészek [51] mondanak be. A valós érzelmi beszéd 

valójában különböző az eljátszottaktól. A beszédtechnológiai alkalmazásokban pedig a 

valós, az adott körülményekhez alkalmazkodó hanganyag alapfeltétel. A közelmúltban 

már jelentek meg olyan publikációk, amely a mindennapi beszélgetések spontaneitását 

tükröző hanganyagok vizsgálatával [52] [53], valamint az azokban található 

információtartalom felismerésével foglalkozik [54]. 

Az adatbázis természetessége nagyon fontos tényező. Rossz minőségű hanganyagból 

hibás következtetéseket vonhatunk le. Az adatbázis helyes megtervezése az adott 

osztályozási feladathoz kritikus fontosságú. Ilyen szempont lehet például az életkorhoz, 

nemhez való alkalmazkodás, a spontaneitás, az osztályozni kívánt hangulat, érzelem 

célzott felvétele. A hanganyag mérete nagyban befolyásolja az azon elvégezhető 

feladatokat, azok eredményét. 

1.2.1. Tervezési kritériumok 

Alább felsorolok néhány kritériumot, amelyek segítenek annak megítélésében, hogy az 

elkészített adatbázis mennyire megfelelő. 

Valós élethelyzetekben felvett vagy eljátszott érzelmek? Magától értetődő, hogy a valós 

körülmények között készített felvételek sokkal realisztikusabbak. Híres példa erre a 

Hindenburg katasztrófájakor sugárzott híradás [55]. Az ilyen felvételek olyan 

bemondásokat tartalmaznak, amelyekben természetesen megjelenő érzelmek fordulnak 

elő. Ám az ilyen típusú felvételek többnyire zároltak, erkölcsi és jogi kérdéseket is 

felvetnek kutatási célra való alkalmazásuk esetén. Éppen ezért az érzelmi töltetet hordozó 

felvételeket többnyire laboratóriumi körülmények között rögzítik. A jelenleg létező 

adatbázisok többsége ily módon készült. Az eljátszott érzelmek valósághűsége 

meglehetősen vitatott. Williams és Stevens kutatók [56] szerint a színészek által 

bemondott érzelmek eltúlzottak. Ennek ellenére a színészi játékban található érzelmek és 
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az akusztikai jellemzők közötti kapcsolat nem ellentétes azokkal, amelyeket a valós 

körülmények között rögzített felvételek vizsgálata esetén kapunk, ám a kapcsolat 

mértéke, pontos jellemzése eltér attól. 

Kitől származik a felvétel? A legtöbb érzelmi beszédadatbázis esetén hivatásos 

színészeket hívtak a kívánt érzelmek bemondására, amelyek helyben kitalált vagy előre 

meghatározott mondatokban szerepeltek. A dán nyelvű DES (Danish Emotional Speech) 

adatbázis [57] esetén például félprofi színészeket alkalmaztak a túlzott játék elkerülése 

érdekében, valamint a valós körülményekhez közelebbi minőség elérésére. 

Hogyan történik a felvételek ellenőrzött bemondása? A felvett kifejezések legtöbbször 

nem szövegkörnyezetbe beágyazott mondatok. Ez a természetesség hiányát okozza, 

mivel az érzelmek megnyilvánulása általában egy közlésre alkotott reakciónk eredménye. 

Két általános eljárás létezik a hanganyagok felvételére. Az első esetében tapasztalt 

bemondók mesterségesen élnek át egy érzelmet. Számos esetben a hivatásos színészek 

nem elérhetőek, így félprofi vagy amatőr bemondókat alkalmaznak. Másik megoldásként 

a bemondandó szöveget egy olyan szituációba ágyazzák, amely hozzásegít annak 

természetes megvalósulásához, egyben megkönnyíti a bemondó dolgát is, hiszen sokkal 

természetesebb környezetet biztosít. Az ilyen szituációban előfordulhat egy interakció 

egy géppel vagy másik személlyel. Egy tanulmányban [58] számítógépes játékok 

segítségével indukáltak természetes érzelmes beszédet. Adott nyertes, illetve vesztes 

játék után készítettek interjúkat, amelyek során kellemes, vagy éppen kellemetlen 

hangvételt is könnyebben tudtak rögzíteni. 

Kiegyensúlyozott vagy nem kiegyensúlyozott a hangminták darabszáma? Amíg a 

kiegyensúlyozott adatbázis hasznos az ellenőrzött tudományos vizsgálatok és kísérletek 

miatt, addig a természetes körülmények között létrehozott felvételekben az érzelmek 

számossága közel sem oszlik el egyenletesen. Így az előbbi adatbázisok természetessége 

sem teljes. Egy osztályozási feladat esetén fontos tényező a mintaszámok eloszlása, 

ugyanis a teljesítmény pontossága ettől jelentősen függ. Amennyiben egy adott 

érzelemből jóval több mintánk van (tipikusan ilyen a semleges érzelem), akkor az 

osztályozó adott esetben ezt az érzelmet „jobban meg tudja tanulni”. A végeredményünk 

tehát az lesz, hogy például a semleges érzelem nagy száma esetén a döntéseink nagy része 

semleges lesz. Így a kiértékelésünk sem lesz kiegyensúlyozott. Más kutatók azt állítják, 

hogy az adatbázis tartalmának tükröznie kell a valós körülményeket [59, 60]. Így például 
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nem probléma a semleges érzelem nagyszámú előfordulása egy hanganyagon belül. 

Ennek kiküszöbölése egy valós, spontán szituációkból származó hanganyag esetén 

amúgy sem lehetséges. 

Nyelvi tartalom kiküszöbölése? Annak érdekében, hogy az érzelmek kizárólagos 

akusztikai jellemzőit vizsgáljuk, ajánlott lehet a nyelvi tartalom kiküszöbölése. Ezt 

megtehetjük például azonos mondatok különböző érzelemmel való bemondásának 

segítségével. Ez elősegítheti, hogy az emberi szubjektív érzelem meghatározások 

kimondottan az akusztikai tartalom alapján dőljenek el, abban a lingvisztikai tartalomnak 

ne legyen szerepe. 

1.2.2. Az ismert érzelmi töltetű beszédadatbázisok 

A legtöbb kifejlesztett érzelmi beszédadatbázis nem érhető el szabadon kutatási célokra. 

Így csupán néhány olyan hanganyag akad, amelyeken a megvalósított felismerőt, 

osztályozót összehasonlíthatjuk. Egy másik sajnálatos levonható következtetés az, hogy 

a terület kutatói közötti együttműködés hiányzik. A 2. táblázat bemutatja néhány 

adatbázis jellemzőit. Látható, hogy az érzelmek általában színészek, illetve amatőr 

bemondók által lettek kifejezve. Az amatőr bemondókat egyrészt az egyszerűbben 

megvalósítható felvételek miatt választották, másrészről az eltúlzott játék elkerülése 

végett. Az is észrevehető, hogy a legtöbb adatbázis a következő érzelmeket tartalmazza: 

harag, öröm, szomorúság, meglepettség, unalom, undor és semleges. A felvételek 

többnyire felnőtt személyek hangjai, csupán elvétve akad ettől eltérő eset. Mint minden 

adatbázisnak, az itt fellelhetőeknek is vannak korlátozásaik. Ezek határt szabhatnak az 

érzelem-felismerés megvalósításának. 
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Korpusz Hozzáférés Nyelv Méret Forrás Érzelem 

LDC Emotional Prosody 

Speech and Transcripts 

[78] 

Kereskedelmi 

forgalomban elérhető 

Angol 7 színész x 15 érzelem x 10 bemondott egység Profi színész Semleges, pánik, aggódás, düh (hot anger), düh (cold anger), kétségbeesés, 

szomorúság, öröm, érdeklődés, unalom, szégyen, büszkeség, lenézés 

Berlin emotional 

database [18] 

Nyilvános és ingyenes Német 800 bemondott egység (10 színész x 7 érzelem x 10 

bemondott egység + néhány másodszori 

bemondás) = 800 bemondott egység 

Profi színész Düh, öröm, szomorúság, félelem, undor, unalom, semleges 

Danish emotional 

database 

Fizetős licensszel 

nyilvános 

Dán 4 színész x 5 érzelem (2 szó + 9 mondat + 2 

bekezdés)  

Amatőr színész  Düh, öröm, szomorúság, meglepettség, semleges 

Natural [1] Magán Mandarin 388 bemondott egység, 11 beszélő, 2 érzelem Ügyfélközpont Düh, semleges 

ESMBS [94] Magán Mandarin 720 bemondott egység, 12 beszélő, 6 érzelem Amatőr színész Düh, öröm, szomorúság, undor, félelem, meglepettség 

INTERFACE [54] Kereskedelmi 

forgalomban elérhető 

Angol, Szlovén, 

Spanyol, Francia 

Angol (186 bemondott egység), Szlovén (190 

bemondott egység), Spanyol (184 bemondott 

egység), Francia (175 bemondott egység) 

Színész Düh, undor, félelem, öröm, meglepettség, szomorúság, lassú semleges, gyors 

semleges 

KISMET [15] Magán Amerikai, Angol 1002 bemondott egység, 3 női beszélő, 5 érzelem  Amatőr színész  Beleegyezés, figyelem, tiltás, megnyugtatás, semleges 

BabyEars [120] Magán Angol 509 bemondott egység, 12 színész, (6 férfi + 6 nő), 

3 érzelem 

Anyák és apák Beleegyezés, figyelem, tiltás 

SUSAS [140] Fizetős licensszel 

nyilvános 

Angol 16,000 bemondott egység, 32 színész (13 nő + 19 

férfi) 

Szimulált és valódi 

stressz közbeni beszéd 

Négy stressz típus: Szimulált stressz, Kalibrált munkakövető feladat, 

Beszerzési és kompenzáló követő feladat, Vidámpark hullámvasút, helikopter 

pilótafülke felvételek 

MPEG-4 [114] Magán Angol 2440 bemondott egység, 35 beszélő Ameriaki filmek Öröm, düh, undor, félelem, szomorúság, meglepettség, semleges 

Beihang University [43] Magán Mandarin 7 színész x 5 érzelem x 20 bemondott egység Amatőr színész Düh, öröm, szomorúság, undor, meglepettség 

PERMUS III [112] Fizetős licensszel 

nyilvános 

Német, Angol 2829 bemondott egység, 7 érzelem, 13 színész Motivációs környezet Düh, undor, öröm, semleges, szomorúság, meglepettség 

KES [65] Magán Koreai 5400 bemondott egység, 10 színész Amatőr színész Semleges, öröm, szomorúság, düh 

CLDC [146] Magán Kínai 1200 bemondott egység, 4 színész Amatőr színész Öröm, düh, meglepettség, félelem, semleges, szomorúság 

Hao Hu et al. [56] Magán Kínai 8 színész, x 5 érzelem x 40 bemondott egység Amatőr színész Düh, félelem, Öröm, szomorúság, semleges 

Amir et al. [2] Magán Héber 60 héber and 1 orosz színész Amatőr színész düh, undor, félelem, öröm, semleges, szomorúság 

Pereira [55] Magán Angol 2 színész x 5 érzelem x 8 bemondott egység Amatőr színész Düh (hot anger), düh (cold anger), öröm, neutral, szomorúság 

2. táblázat. A fellelhető adatbázisok és azok tulajdonságai.
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1.3. A beszéd érzelmi tartalmát kifejező akusztikai 

jellemzők 

Azon akusztikai paraméterek megfelelő megválasztása, amelyek az emberi beszéd 

érzelmi tartalmát jól jellemzik, szintén kritikus fontosságúak [61, 9]. Köztudott, hogy a 

beszédet jellemző akusztikai paraméterek igen változatosak. Ez még azon esetben is fenn 

áll, amikor különös érzelmi tartalmat nem fejezünk ki. Még egyazon beszélő két egymás 

után kiejtett, egyforma tartalmú mondata esetében mért fizikai paraméterek is nagy 

változatosságot mutatnak, hiszen a beszéd egy nem determinisztikus folyamat. Ezen kívül 

a fizikai paraméterek nagyban függnek a mentális és egészségi állapottól (megfázás, 

stressz, fáradtság, torokbetegségek). A beszélő a hangszínezetét is megváltoztatja attól 

függően, hogy milyen érzelmet kíván kifejezni. Ezek mind okozhatják a hang fizikai 

paramétereinek nagyfokú eltérését egyazon szemantikus tartalom mellett. Az 

automatikus érzelem-felismerés egyik fontos feladata így azoknak az akusztikai 

jellemzőknek a meghatározása, amelyek fontos szerepet játszanak az érzelmek 

kifejeződésekor. Ennek hiányában megfelelő felismerés nem végezhető. Ez egy jelentős 

kérdés a vonatkozó irodalomban is. 

A következő fejezetekben röviden áttekintem az irodalomban alkalmazott akusztikai 

jellemzőket. Az általam használt paraméterek részletes ismertetése, valamint azok 

kiszámítása a 3.3. fejezetben található. 

1.3.1. Szegmentális szintű akusztikai jellemzők a beszédben 

A beszéd produktum két részre osztható, mindkettőt ugyanazokkal a beszédképző 

szervekkel hozzuk létre [62]. A szegmentális hangszerkezeten a beszédhangokat, a 

hangkapcsolatokat és hangsorokat értjük, míg a szupraszegmentális hangszerkezeten a 

szegmentálisra „ráépülő”, azzal egyidejűleg képzett beszéddallamot, hangsúlyt, tempót. 

A szegmentális hangszerkezet legkisebb egységei a beszédhangok, melyek egy adott 

nyelvre jellemző specifikus hangképzési mechanizmussal jönnek létre. A létrehozott 

beszédet gyakorlatilag négy tényező határozza meg [63]: a hang előállításának a módja, 

vagyis a hangforrás, a hozzá kapcsolódó hangképző üregrendszer 

rezonanciatulajdonságai, a hangtérbe való sugárzás milyensége valamint az akusztikai 
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környezet. Így a beszéd alapvetően három komponens által képzett függvény 

szorzataként plusz a hangtér hatásaként áll elő: 

 𝑆(𝜔) = 𝐺(𝜔)𝑉(𝜔)𝑅(𝜔) + 𝑍(𝜔), (1.1) 

ahol 𝐺(𝜔) a hangszalag rezgésével létrehozott hangforrás színképe, 𝑉(𝜔) a hangképző 

üregek átviteli függvénye, 𝑅(𝜔) az ajak kisugárzásánál a sugárzási ellenállás átviteli 

függvénye, Z(𝜔) pedig az előálló produktumra szuperponálódó környezeti zaj. 

A 𝐺(𝜔) gerjesztés lehet tisztán zöngés. A hangszalagműködésből keletkező zönge 

hangnyomás-időfüggvénye közel fűrészfog jellegű, T0 alapperiódussal. Az időfüggvény 

pontos alakja (meredeksége) függ a hangszalagok feszítettségétől, amely információt 

hordozhat a beszédben hordozott érzelemről. Ezeket a zönge jellemzőket a 

hangszalagoknál mérhető forrás hullámformából számíthatjuk, amelyet a hangképző üreg 

hatásának semlegesítésével nyerhetjük. Ennek egyik módja a hangképző üreg LPC 

együtthatóinak kiszámítása, majd ezt felhasználva inverz szűrés segítségével 

különválasztjuk a gerjesztéskor létrejövő hanghullámtól. A forrás hullámformából nyert 

paraméterek nem elterjedtek az érzelem kutatásában, melynek több oka is lehetséges. A 

módszerrel kapott eredmény robosztussága nem megfelelő, így a hibázás lehetősége 

nagy. Süketszobai körülmények között, ahol a Z(𝜔) zajkomponens közel nulla, az 

módszer jól használható, ám ilyen környezet a gyakorlatban nem fordul elő. Az eljárás 

számításigénye nem alkalmazkodik a valós-idejű felhasználáshoz sem. Ezzel ellentétben 

a fejezetben később leírt jellemzők számítása meglehetősen könnyebb, biztosabb, azok 

összefüggése az egyes érzelmekkel sokkal jobban dokumentált, így felhasználhatóságuk 

nagyobb. A leírtak ellenére már megjelent néhány olyan kutatás, amely a forrás 

jellemzőket és az érzelmek kifejeződésének összefüggéseit vizsgálja [64, 65]. Ezekben 

már megállapítható néhány összefüggés, ám a terület kiváló lehetőséget nyújt további 

kutatásra. 

A hangképző üregből nyert jellemzők a spektrális tartományban jelennek meg. Ezeket 

általánosan rövid időablakkal (20-30 ms) számoljuk Fourier transzformációval. E 

jellemzők közé tartoznak a formánsok, a formánsok sávszélességei, egyes 

frekvenciatartományok energiái. Általánosan felhasznált jellemző a beszédszínkép (a 

frekvenciakomponensek energiáinak menete), ám ez nem csupán a hangképző üreg 

produktuma, hanem a forrás is szerepet játszik benne a felhangsor átlagos 

meredekségével. A beszéd spektrális tartományának leírásához az egyik legjellemzőbb 
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módszer a mel-frekvenciás kepsztrális együtthatók (MFCC) használata. Kutatásom 

kezdetekor a spektrális jellemzők részletekbe menő vizsgálata még nem történt meg az 

érzelem-felismerésben [66]. Neiberg és kollégái már alkalmaztak MFCC jellemzőket, ám 

csupán két érzelem (semleges, negatív-felemelt hangú beszéd) kategória esetén [12]. 

Legtöbben a prozódiai jellemzők fontosságát hangsúlyozták, az elsődleges kísérletek, 

vizsgálatok azokon történtek. Ám ma már számos tanulmány született, amely a jellemzők 

szerepével foglalkozik, így már nemcsak az általános beszédfeldolgozásban 

(beszéddetekció, beszélőazonosítás, beszéd-felismerési feladatok) nagyon elterjedtek, 

hanem az érzelem kutatás terén is előszeretettel használják őket. 

1.3.2. Szupraszegmentális akusztikai jellemzők a beszédben 

A beszéd szupraszegmentális szerkezetét az un. szupraszegmentumok 

(szupraszegmentális elemek) alkotják [62, 67], melyek közé tartozik a beszéddallam, a 

hangsúlyozás, a ritmikai megvalósulások. Ezek a szupraszegmentumok alkotják a 

prozódiát. A prozódia elemeinek megvalósulása inkább akaratfüggő, kultúránként eltérő. 

Ezekkel színesítjük a hangzást, érzékeltetjük mondanivalónk lényegi elemeit. A 

hangsúlyváltással, dallamvezetéssel, tempóváltással megkönnyítjük az értelmezést. A 

szupraszegmentális elemek a szegmentumokon mért jellemzők időbeli változásaiban 

jelennek meg. Ilyen például a dallammenet, amely a szegmentumokban mért pillanatnyi 

alaphang időbeli menete. Habár az érzelem kutatás területén alkalmazott jellemzők nem 

kimondottan a hanglejtés, hangsúlyozás megváltozását tükrözik, mégis a prozódiai 

jellemzőkhöz sorolódnak, ugyanis az azokat alkotó akusztikai paraméterek méréséből 

adódnak. Ilyen például az átlagos alaphang, intenzitás értékek megváltozása egy adott 

vizsgálati időablakon belül. Banse és Scherer [5] készítettek olyan vizsgálatot, amelyben 

a prozódiai jegyeket tükröző akusztikai paraméterek érzelmenkénti megváltozásait 

mutatják be, statisztikai módszerekkel, ám színészekkel felvett bemondásokon. Az ilyen 

elváltozásokat magunk is érzékelhetjük egyes alapérzelmek esetén: szomorúság esetén az 

alaphangunk tartománya lecsökken, a beszédünk monotonabbá válik, míg dühös érzelem 

esetén sokkal ingadozóbbá. A gépi érzelemosztályozási kísérletek alapjellemzőként 

tekintenek a prozódiai jegyeket tükröző akusztikai paraméterekre. 
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1.4. Gépi osztályozó eljárások 

A beszédtechnológiai alkalmazások területén nagyon fontos szerepet töltenek be az olyan 

eljárások, amelyek gépi tanulást, osztályozást valósítanak meg. A legáltalánosabban 

elterjedtek a neurális hálózatok, valamint a rejtett Markov-modellek (hidden Markov 

model, HMM), valamint ezeknek hibrid megvalósításai. Ezeken kívül manapság egyre 

jobban terjed a szupport vektor gépek használata, amelynek matematikai alapjai már 

régóta rendelkezésünkre állnak, ám számításigényüket eddig a számítógépek megfelelő 

sebességgel nem tudták kielégíteni. A mai kor számítástechnikája viszont már odáig 

fejlődött, hogy ez az akadály elhárult. 

1.4.1. Rejtett Markov-modell 

A rejtett Markov-modell alapú megoldások a beszédtechnológia egyik legelterjedtebb 

eljárásai. A mai beszédfelismerés szinte kizárólag ezeket használja, ugyanis matematikai 

alapja lehetővé teszi a beszéd időbeli változatosságának követését. Az érzelem-felismerés 

területén is használatos az érzelem időbeli változásának esetleges követésére, illetve e 

megoldás használata olyan osztályozási feladatra, ahol a felismerés időbeli alapja olyan 

egység, melynek dinamikája nem ismert, például fonéma szinten történő érzelem 

meghatározáshoz [66, 68, 69]. 

1.4.2. Neurális hálózatok 

Egy másik általánosan elterjedt felismerő alkalmazás a mesterséges neurális hálózat 

(artificial neural network, ANN). Előnyei közé tartozik, hogy hatásosabban modelleznek 

nemlineáris feladatokat. Az osztályozási teljesítményük pontosabb, mint a HMM 

alapúaké alacsony mintaszám esetén. A neurális hálózatokat három fő csoportba 

oszthatjuk: többrétegű perceptron (MLP), visszacsatolt hálózatok, radiális 

bázisfüggvényes hálózatok (RBF). A többrétegű hálózatok sokszor előfordulnak az 

érzelemosztályozási kísérletekben. Ennek egyik oka lehet az implementáció 

egyszerűsége és a kiforrott specifikáció. Ám az MLP megtervezésének vannak kritikus 

pontjai. A rejtett rétegek, valamint az azokban található neuronok száma nagyban 

befolyásolja a működést, a helyes osztályozási eredményhez elengedhetetlenek ezeknek 

megfelelő kiválasztása. Ezeket általában megérzés alapján, sablon szerint, illetve 

keresztvalidációs eljárással határozzák meg, ám a valóság az, hogy a helyes működés 
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nagymértékben ezektől függ. Néhány korai neurális hálózatos érzelemosztályozási 

feladat található a [6, 7] tanulmányokban. 

1.4.3. Szupport vektor gépek 

A diszkrét kategóriák szerinti osztályozás egyik fontos példája a szupport vektor gépek 

(Support Vector Machines, SVM). Az SVM osztályozók a kernel függvényekre 

támaszkodnak, amelyek segítségével az adott problémát nemlineárisan kiterjesztik egy 

magasabb dimenzió számú problémára, amelyben az már lineárisan megoldható. Az 

SVM osztályozók széles körben elterjedtek a minta felismerés területén és számos 

területen jobban teljesítenek, mint a neurális hálózatos megoldások. Hibájuk, hogy nincs 

olyan módszer, amellyel a megfelelő kernel függvényt ki lehetne választani, így 

használatuk valamelyest heurisztikus megoldást ad. A legnagyobb margójú szeparációs 

sík megtalálásából kifolyólag hajlamosak a túltanulásra is, amely néhány 

beszédtechnológiai alkalmazásnál hátrányt okozhat. Ennek ellenére az érzelem-

felismerés területén előszeretettel alkalmazhatóak [70, 71, 10], amennyiben a tanításra 

elegendő minta áll rendelkezésünkre. 

1.5. Elemzési ablakméret 

Az érzelem vizsgálatához az elemzési ablak megválasztása még most is egy vitatott 

kérdés. Kevés kutatás irányult csupán a különböző méretű beszédszakaszok eltérésének 

vizsgálatára [72]. A választott egységnek egyrészről elég nagynak kell lennie, hogy a 

statisztikai számításokat el lehessen végezni, másrészt pedig elég kicsinek, hogy ne 

tartalmazzon egyszerre több érzelmi epizódot. Az eljátszott, színészi beszéd esetén a 

kutatók általánosan izolált szavakat, mondatokat alkalmaztak [1, 8]. A folyamatos beszéd 

során azonban az optimális vizsgálati egység még nyitott kérdés. Egyes kutatások kisebb, 

szószintű egységet alkalmaznak [22], vagy éppen akár olyan kisebb morfológiai egységet, 

amelyet ezek feldarabolásával kapnak. Tanulmányukban összehasonlítanak 

beszélőváltás-méretű egységeket, fonémákat és szótagokat. A felismerési 

eredményekben csupán kisebb eltérések vannak, és azt is kihangsúlyozzák, hogy sokkal 

realisztikusabb adatbázis feldolgozás szükséges az ideális egység kiválasztásához. Más 

kutatásban [24] ennél nagyobb méretű egységeket alkalmaztak, és arra a fő 
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következtetésre jutottak, hogy a vizsgálati egység növekedésével az érzelem 

felismerésének a pontossága is növekszik, természetesen egy határértékig. 

1.6. Kulturális eltérések 

Az érzelmek kifejeződése kultúránként, nyelvenként is eltérhet. Vogt & André 

kísérletében interkulturális eltéréseket vizsgáltak [24]. Ők német nyelvű érzelmi töltetű 

beszédadatbázist használtak. Egy lehallgatásos teszt során több nyelvterületről származó 

személynek kellett a hallott felvételek alapján az észlelt érzelmet kiválasztani. 

Megállapítható volt, hogy a teljes felismerési eredmény a nyelvi különbségek 

növekedésével egyre jobban romlott. Más kutatók [16] automatikus érzelem osztályozási 

kísérleteket is végeztek eltérő nyelvű érzelmi adatbázisok használatával. Úgy találták, 

hogy egyetlen nyelv használata esetén nagyobb osztályozási pontosságot értek el, mint 

abban az esetben, amikor a tanítás és a tesztelés eltérő, vagy vegyes nyelvű hanganyaggal 

történt. 

 

2. ábra. Magyar anyanyelvű személyek által végzett lehallgatási tesztek felismerési eredményeinek 

összehasonlítása olasz és amerikai hanganyagon. 

Anna Esposito és társai [73] olyan célzott kísérleteket végeztek, melyben magyar nyelvű 

személyek osztályoztak olasz, valamint amerikai érzelmi töltetű felvételeket lehallgatásos 

tesztek segítségével. A felvételek három csoportra lettek osztva: néma videók, 

hangfelvételek, valamint hangos videók. Csupán a hang alapján történő felismerés 

eredményei eltéréseket mutattak a két idegen nyelvű anyag esetén (2. ábra). 
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1.7. Multimodalitás 

A beszédkommunikáció során az érzelem egyrészről a beszéd akusztikai paramétereiben, 

másrészt a nyelvi tartalomban tükröződik, azonban a kommunikációban általában a 

partner felől több csatornán keresztül érkezhet az információ. Ezek közül a legfontosabb 

a hang és arcmimika, ám a testhelyzet, testbeszéd, bőrszínváltozás (elfehéredés, elpirulás) 

is szerepet játszik benne. Ezek mind közlik a kifejezendő érzelmet, az agyunk pedig 

mindegyik csatorna információját felhasználja döntéshozatalkor [8]. Előfordulhat olyan, 

hogy csupán a hang alapján az érzelem meghatározása nem egyértelmű, ám az arcmimika 

felől érkező információ alapján már biztos döntés hozható. Az emberi érzelem-felismerés 

meglepően jó eredményt mutat csupán a beszélő arcmimikája alapján. Az, hogy a hang 

vagy a képi információ szolgáltat-e több adatot az érzelemről, mely alapján lehet 

pontosabb döntést hozni, nagyban függ attól, hogy a beszéd tartalmaz-e erre vonatkozó 

nyelvi tartalmat. Amennyiben ilyen előfordul, a hang alapján történő felismerés 

szignifikánsan jobb eredményt ad, mint az arcmimika alapján [74], ám ellenkező esetben, 

például idegen nyelv esetén, az arcmimika hordoz több információt [75]. Ezek után 

értelemszerűen az egyes csatornák kombinációja adja a minél jobb érzelem-felismerést, 

eddig legjobb esetben 80%-ot értek el így hét érzelem esetén [48, 47]. Mindezek 

megmagyarázzák, hogy csupán hang alapján miért született eddig közel 60%-os 

felismerési eredmény még a legjobb esetekben is [1, 49, 8]. 
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2. Szubjektív lehallgatási tesztek 

Az érzelem kutatásához alapvető szükséglet, hogy az emberi érzelem-felismerési 

képességet megismerjük. Fontos kérdés, ugyanis arra ad választ, hogy a majdani végső 

cél (az automatikus gépi érzelem-felismerés) során milyen eredményeket várhatok el. 

Megvizsgáltam, hogy az emberek mennyire képesek nyolc érzelmet meghatározni a 

nyelvi tartalom nélkül, kizárólag az akusztikai információ alapján. Az érzelmek 

kategóriáit a már említett MPEG-4 szabvány alapján választottam ki. 

2.1. Adatbázis szubjektív tesztekhez 

Az emberi (szubjektív) érzelem-felismerési kísérletek során egy, a laboratóriumban 

összeállított hanganyagot alkalmaztam. Három, érzelmileg semleges értelmű mondatot 

választottam ki: 

1. Kovács Katival szeretnék beszélni. 

2. A falatozóban sört, bort, üdítőitalokat és finom malacsültet lehet kapni. 

3. A jövő hétvégén megyek el. 

Az első mondat egy tetszőlegesen kiválasztott semleges mondat, a második mondat 

jellegzetessége, hogy a benne előforduló fonémák és fonéma-átmenetek rendkívül 

változatosak, a harmadik pedig nem tartalmaz magas frekvenciás komponensekkel 

rendelkező réshangokat (s, sz, z, zs, c, cs). A mondatok a következő nyolc érzelemmel 

kerültek felvételre: öröm, bánat, düh, meglepettség, undor (lekicsinylés), félelem, 

idegesség – izgatottság, (semleges). Ezek két kivétellel megegyeznek az MPEG-4 

szabványban (MPEG-4: ISO/IEC 1999) leírt hat érzelemmel, hozzávéve az ideges-

izgatott érzelmet és a semleges (érzelemmentes, komfort) állapotot. Az MPEG-4 virtuális 

személyek arc-animációinak (FAPs; Facial Animation Parameters) leírására használja 

ezeket az érzelmeket, valamint a pszichológiai, nyelvészeti és műszaki beszéd-

tudományok által használatos számtalan érzelem-készletből ezek a legelterjedtebbek, 

több irodalomban is ezt használják. 

A szubjektív teszteléshez használt adatbázis összesen 10 bemondótól (ebből 5 nő és 5 

férfi) 8-8 érzelmi töltetű bemondást tartalmazott mindhárom mondatból. A felvételek a 
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Beszédakusztikai Laboratórium egyik helyiségében, azonos körülmények között 

készültek. A rögzítés 44100 Hz mintavételi frekvenciával történt, 16 biten mono, 

Microsoft PCM (wav) formátumú felvételekként. 

A szubjektív tesztek elvégzéséhez készült egy kezelői program, amellyel könnyen meg 

lehetett a felvételeket hallgatni, majd az alany választhatott az előre megadott kategóriák 

közül. 

2.2. Lehallgatási tesztek eredményei 

A szubjektív tesztelés három fázisból állt: mondatok szeparált meghallgatása, mondatok 

meghallgatása semleges referencia mondat után, mondatok újbóli szeparált 

meghallgatása. A felvételek lehallgatási sorrendje egy fázison belül véletlenszerű volt. A 

második fázisban a referenciamondat minden esetben az adott lehallgatott mondat 

semleges változata volt. Külön figyelmet érdemelt az is, hogy a nagyszámú bemondás 

miatt a teszt akár 30-40 perc hosszúságúra is elnyúlt, tehát lehetőség szerint a kifáradás 

hatását is figyelembe kellett venni. A tesztsorozatot összesen 13 lehallgató végezte. 

 

3. ábra. A szubjektív tesztek felismerési eredményei a semleges nyelvi tartalmú mondatokkal felvett 

érzelmi felvételekre, százalékban. 

A 3. ábrán láthatóak a szubjektív lehallgatások során elért felismerési eredmények. A 

legjobban felismert érzelem (a semleges kivételével) az undor (lekicsinylő) volt, amely 

közel 72%-ot ért el, ám a teljes felismerés átlaga 63%. A helyes döntések száma 
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növekedett a referenciamondat hatására, de a javulás mértéke nem meghatározó, a 

legnagyobb változást az „öröm” esetében érte el, ott is csupán közel 15% javulással. 

A kapott eredményeket összehasonlítottam korábbi magyar nyelvű érzelmi töltetet 

tartalmazó hanganyagon mért lehallgatási tesztek eredményeivel [76], amely adatbázis 

színészek bemondásait tartalmazza. A hanganyag semleges tartalmú mondatokat 

tartalmazott, és célja a gépi érzelmi tartalmú beszéd szintézisének segítése volt. Az 

összehasonlításból (4. ábra) kitűnik, hogy az amatőr beszélők és a színészek érzelmi 

töltetű bemondásainak felismerése között lényegi különbség nem figyelhető meg. A 

későbbi adatbázisok létrehozásakor ezt a tényezőt érdemes figyelembe venni, ugyanis 

ezek alapján nincs szükség profi színészek bemondásait alkalmazni. 

 

4. ábra. A lehallgatási tesztek felismerési eredményeinek összehasonlítása színészek és amatőr 

bemondók felételei esetén. 
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3. Statisztikai vizsgálataim 

A vizsgálataim megkezdésének idejében a nemzetközi szakirodalom nagyerővel 

vizsgálta az emberi érzelmek beszédbeli kifejeződésének akusztikai paramétereit. A 

szakirodalomban az akusztikai jellemzők, amelyek az érzelmeket meghatározzák, még 

kiforratlanok voltak. Általánosan említették a prozódiai jegyeket (alaphang és energia 

változása), ám a spektrális összetevők hatása korántsem volt ilyen alapvetően 

megemlítve, miközben azok hatása érződik az érzelmeink kifejezésekor. Számos 

tanulmány vizsgál osztályozási eljárásokat, amelyekben különböző válogatott jellemzők 

szerepelnek, ám azok konkrét sajátosságai kevés helyen szerepelnek. Ezek a vizsgálatok 

színészek bemondásait tartalmazzák, ám a kulturális eltérések, valamint a valós, spontán 

érzelmes beszéd paraméterei ettől valamelyest eltérhetnek. Ennek vizsgálatára célom volt 

statisztikai számításokkal ellenőrizni az egyes akusztikai jellemzők érzelmenkénti 

elkülönülését, azok alkalmazhatóságát osztályozási feladatok során, spontán, kvázi-

spontán beszédben. 

3.1. Statisztikai vizsgálati módszerek [77] 

A szignifikancia vizsgálatokra a következőkben megadott matematikai eljárásokat 

alkalmaztam. Annak vizsgálatára, hogy két halmazból származó minták egy populációból 

származnak-e vagy sem, az adott mintahalmazok eloszlásainak tulajdonságai alapján több 

megoldás is létezik. A kétmintás t-próba (Student’s t-test), amely azt vizsgálja, hogy két 

külön mintában egy-egy normális eloszlású valószínűségi változó átlagai adott 

szignifikancia szint mellett megegyeznek-e. A próba alkalmazhatóságának feltétele, hogy 

az eloszlások függetlenek, normálisak, intervallum vagy arányskálán mértek legyenek, 

valamint hogy a szórásaik megegyezzenek. Ismert szórások esetén használható az U-

próba, ám amennyiben ezek ismeretlenek, úgy a szórások egyezését, külön statisztikai 

próba, az F-próba segítségével ellenőrizhetjük. Csak akkor alkalmazhatjuk a kétmintás t-

próbát, ha az F-próba a szórások között szignifikáns különbséget nem tud kimutatni. Ha 

szignifikáns különbséget mutat ki, akkor a kétmintás t-próbát nem lehet alkalmazni, de 

helyette alkalmazható az ugyanezt a nullhipotézist vizsgáló Wilcoxon próba, ami nem 

igényli a szórások egyezését, valamint a normális eloszlás feltevését. A próbák 

matematikai leírása a következő fejezetekben szerepel. 
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Ezekkel a statisztikai próbákkal mindig két adott halmazról (esetünkben érzelem-párról) 

tudtam megállapítani, hogy azok egy megválasztott (esetemben 95%-os) szignifikancia 

szint mellett biztosan eltérnek-e. Létezik olyan hipotézis vizsgálat is (Anova), amely 

egyszerre több halmaz átlagértékét képes összehasonlítani, ám ez a t-próbák 

általánosítása több csoport esetére (páronkénti összehasonlítás), így eltérő eredményt nem 

ad. Azt mondja meg, hogy több csoport esetén van-e olyan csoport, amelyiknek 

átlagértéke eltér a többitől. A páronkénti t-próba alkalmazása ezzel szemben részletesebb 

eredményt ad, ugyanis használatával minden egyes érzelempárról megtudjuk, hogy az 

azokban lévő akusztikai információk eltérőek-e. 

3.1.1. U-próba 

U-próba esetén a célunk azt vizsgálni, hogy két normális eloszlást követő valószínűségi 

változó várható értéke egyezik-e. Tudjuk, hogy ξ és η valószínűségi változók normális 

eloszlásúak 𝐷(𝜉) = 𝜎1 és 𝐷(𝜂) = 𝜎2 ismert szórásokkal. Vizsgálandó a 

 𝐻0:𝑀(𝜉) = 𝑀(𝜂) (3.1) 

nullhipotézis a 𝜉-re vett 𝜉1, 𝜉2, … , 𝜉𝑛 és a 𝜂-ra vett 𝜂1, 𝜂2, … , 𝜂𝑚 független minták alapján. 

A próbastatisztika 

 
𝑢 =

𝜉̅ − �̅�

√𝜎1
2

𝑛 +
𝜎2

2

𝑚

, 
(3.2) 

ahol 

 
𝜉̅ =

1

𝑛
∑𝜉𝑖

𝑛

𝑖=1

 és �̅� =
1

𝑚
∑𝜂𝑖

𝑚

𝑖=1

. (3.3) 

Ha H0 igaz, akkor u eloszlása N(0,1) és adott ε-hoz a 

 𝐻1:𝑀(𝜉) ≠ 𝑀(𝜂) (3.4) 

alternatívával szemben az 

 𝑋𝑘 = {𝑢 ≤ −𝑢𝜀 vagy 𝑢 ≥ 𝑢𝜀} (3.5) 

szimmetrikus kritikus tartomány adja a legjobb próbát, ahol 1 − 𝜀 = 2Φ(𝑢𝜀) − 1. 
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3.1.2. F-próba 

Amennyiben azt szeretnénk vizsgálni, hogy két normális eloszlás szórása megegyezik, 

akkor az F-próbát alkalmazzuk. A szórásanalízisben ennek a próbának alapvető szerepe 

van. 

Legyenek ξ és η normális eloszlású valószínűségi változók, amelyek várható értékét most 

figyelmen kívül hagyjuk, azok különbözhetnek egymástól. a 

 𝐻0: 𝐷(𝜉) = 𝐷(𝜂) (3.6) 

nullhipotézist vizsgáljuk, a két változóra vonatkozó 𝜉1, 𝜉2, … , 𝜉𝑛 ill. 𝜂1, 𝜂2, … , 𝜂𝑚 

független minták alapján. A döntést a tapasztalati szórásnégyzetek hányadosából 

számított 

 
𝐹 = 𝐹𝑓1,𝑓2 =

𝜎𝑛
∗2

𝜎𝑚
∗2

 (3.7) 

statisztikai alapján hozzuk, ahol 𝑓1 = 𝑛 − 1 és 𝑓2 = 𝑚 − 1. Azt, hogy melyik minta 

szerepeljen a számlálóban a mintavétel előtt kell elhatározni, így F értéke lehet 1-nél 

nagyobb vagy kisebb. Az F valószínűségi változó H0 érvényessége esetén kapott 

eloszlásfüggvénye 

 

𝑃(𝐹𝑓1,𝑓2 < 𝑥) =
𝑓1
𝑓2

𝛤 (
𝑓1+𝑓2

2 )

𝛤 (
𝑓1
2)𝛤 (

𝑓2
2)

∫
(
𝑓1
𝑓2

𝑡)

𝑓1
2

−1

(1 +
𝑓1
𝑓2

𝑡)

𝑓1+𝑓2
2

𝑑𝑡, 𝑥 ≥ 0

𝑥

0

. (3.8) 

A 

 𝐻1: 𝐷(𝜉) ≠ 𝐷(𝜂) (3.9) 

ellenhipotézissel szemben kritikus tartományként (1-ε) szinten a következőt szokás 

választani: 𝑋𝑘 = {𝐹𝑓1,𝑓2 ≤ 𝐹1 (
𝜀

2
)  vagy 𝐹𝑓1,𝑓2 ≥ 𝐹2 (

𝜀

2
)}, ahol 𝐹1 (

𝜀

2
) és 𝐹2 (

𝜀

2
) kritikus 

értékeket a 

 𝑃 (𝐹𝑓1,𝑓2 ≤ 𝐹1 (
𝜀
2) |𝐻0) = 𝑃 (𝐹𝑓1,𝑓2 ≥ 𝐹2 (

𝜀
2) |𝐻0) =

𝜀

2
 (3.10) 
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relációk határozzák meg. Ez az F-próba kétoldali változata, a gyakorlatban azonban a 

kétoldali hipotézisvizsgálatnál az alábbi, bizonyos értelemben egyöntetű módon járunk 

el. A nagyobb korrigált tapasztalati szórásnégyzetet osztjuk a kisebbel, vagyis az 

 
𝐹∗ = 𝑚𝑎𝑥 (

𝜎𝑛
∗2

𝜎𝑚
∗2

,
𝜎𝑚

∗2

𝜎𝑛
∗2

) > 1 (3.11) 

statisztikát tekintjük. Most F* értékét (1-ε) szint választása esetén hasonlítjuk össze a 

megfelelő táblázatbeli F1-ε értékkel. 𝐹∗ < 𝐹1−𝜀 esetén elfogadjuk, 𝐹∗ ≥ 𝐹1−𝜀 esetén 

elutasítjuk H0-t (1-ε) szinten. 

3.1.3. Kétmintás T-próba 

Ha két normális eloszlású valószínűségi változó értékének összehasonlítása a feladat és a 

szórásokat nem ismerjük, akkor a megfelelő Student-próba csakis abban az esetben 

konstruálható, ha feltesszük, hogy a két változó – előttünk ismeretlen – szórása 

megegyezik. A két szórás egyezését vagy előzetes tapasztalat, vagy elméleti 

meggondolások igazolhatják; ezek hiányában az F-próba alkalmazásával kell annak 

fennállása felől döntenünk. 

Legyenek ξ és η normális eloszlású, független valószínűségi változók, azonos 𝐷(𝜉) =

𝐷(𝜂) szórással és vizsgáljuk a 

 𝐻0: 𝑀(𝜉) = 𝑀(𝜂) (3.12) 

nullhipotézist a 𝜉-re vett 𝜉1, 𝜉2, … , 𝜉𝑛 és a 𝜂-ra vett 𝜂1, 𝜂2, … , 𝜂𝑚 független minták alapján. 

A kérdést az alábbi statisztika alapján dönthetjük el: 

 𝑡𝑛+𝑚−2 =
𝜉̅ − �̅�

√(𝑛 − 1)𝜎𝑛
∗2 + (𝑚 − 1)𝜎𝑚

∗2
√

𝑛𝑚(𝑛 + 𝑚 − 2)

𝑛 + 𝑚
 (3.13) 

Ez H0 fennállása esetén n+m-2 paraméterű Student-eloszlást követ. Ha az ellenhipotézis  

𝐻1: 𝑀(𝜉) ≠ 𝑀(𝜂), szimmetrikus kritikus tartomány választunk: 

 𝑋𝑘 = {𝑡𝑛+𝑚−2 ≤ −𝑡𝜀 vagy 𝑡𝑛+𝑚−2 ≥ 𝑡𝜀} (3.14) 

Az adott ε-hoz tartozó tε a 

 𝑃(−𝑡𝜀 < 𝑡𝑛+𝑚−2 < 𝑡𝜀|𝐻0) = 1 − 𝜀 (3.15) 
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összefüggésből adódik. 

A gyakorlatban a kétmintás t-próba a következőképpen néz ki. A próba alkalmazásának 

feltételei 

 a vizsgált valószínűségi változók 

 normális eloszlásúak 

 intervallum vagy arányskálán mértek 

 szórásai megegyeznek (ám a kétmintás u-próbától eltérően itt nem kell 

ismernünk az elméleti értéküket, elegendő becsülnünk a minták alapján) 

 függetlenek 

A próba nullhipotézise 

Nullhipotézis: a két mintában a két átlag statisztikai szempontból megegyezik. 

Alternatív hipotézis: a két mintában a két átlag statisztikai szempontból nem egyezik meg. 

A "statisztikai szempontból" kifejezés itt arra utal, hogy az eltérés a két átlag között olyan 

minimális, hogy pusztán csak a véletlen ingadozásnak tulajdonítható (ekkor a két átlag 

statisztikai szempontból azonosnak tekinthető), vagy jelentősen nagyobb, mint ami a 

véletlennel magyarázható (ekkor a két átlag statisztikai szempontból nem tekinthető 

azonosnak). 

Valójában a fenti két hipotézis precíz matematikai megfogalmazása a következő. 

 H0: Az X és Y valószínűségi változók várható értékei megegyeznek, (E(X) = 

E(Y)). 

 H1: Az X és Y valószínűségi változók várható értékei nem egyeznek meg, (E(X) 

≠ E(Y)). 

 

𝑡 =
�̅� − �̅�

√(𝑛 − 1)𝑠𝑥
∗2 + (𝑚 − 1)𝑠𝑦

∗2
√

𝑛𝑚(𝑛 + 𝑚 − 2)

𝑛 + 𝑚
, (3.16) 

ahol 

 �̅� az egyik valószínűségi változó átlaga a mintájában, 

 �̅� a másik valószínűségi változó átlaga a mintájában, 

 sx* az egyik valószínűségi változó korrigált szórása, 

 sy* a másik valószínűségi változó korrigált szórása, 
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 n az egyik minta elemszáma és 

 m a másik minta elemszáma. 

A próba végrehajtásának lépései 

A próba alkalmazhatóságának feltétele a szórások egyezése, amit külön statisztikai próba, 

az F-próba segítségével ellenőrzünk. Csak akkor alkalmazhatjuk a kétmintás t-próbát ha 

az F-próba a szórások között szignifikáns különbséget nem tud kimutatni. Ha szignifikáns 

különbséget mutat ki, akkor a kétmintás t-próbát nem lehet alkalmazni, de helyette 

alkalmazható az ugyanezt a nullhipotézist vizsgáló Wilcoxon-próba, ami nem igényli a 

szórások egyezését. 

1. Az t próbastatisztika értékének kiszámítása. 

2. A p szignifikancia szint megválasztása. (Ez a legtöbb vizsgálat esetén 0,05 vagy 

0,01.) 

3. A p szignifikancia szinttől függő tp érték kiválasztása a próbának megfelelő 

táblázatból. A táblázat jelen esetben a t-eloszlás táblázata, mely eloszlásra szoktak 

úgy is utalni, mint Student-eloszlás, illetve Student-féle t-eloszlás. A táblázat 

kétdimenziós, a p szignifikancia szint és az f szabadsági fok ismeretében azonnal 

megkapjuk a táblázatbeli tp értéket. Az f szabadsági fokot a kétmintás t-próba 

esetén az f = n + m – 2 képlettel számítjuk. 

4. A nullhipotézisre vonatkozó döntés meghozása. 

Ha |t| ≥ tp, akkor a nullhipotézist elvetjük, az alternatív hipotézist tartjuk meg, és 

az eredményt úgy interpretáljuk, hogy a két mintában a valószínűségi változók 

átlagai szignifikánsan eltérnek egymástól (p szignifikancia szint mellett). 

Ha |t| < tp, akkor a nullhipotézist megtartjuk, amit úgy interpretálunk, hogy a 

kétmintás t-próba nem mutat ki szignifikáns különbséget a két mintában a 

valószínűségi változók átlagai között (p szignifikancia szint mellett). 

3.1.4. Wilcoxon-próba 

Egyszerűségénél fogva a Wilcoxon-próba igen rövid idő alatt elterjedt, mely a 

𝐻0: 𝐺(𝑥) ≡ 𝐹(𝑥) nullhipotézist vizsgálja. Leginkább a 
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𝐻0: 𝑃(𝜉 < 𝜂) = 𝑃(𝜉 > 𝜂) =

1

2
 (3.17) 

nullhipotézis ellenőrzésére használják, melynek kétoldalú változata a 

 𝐻1: 𝑃(𝜉 < 𝜂) ≠ 𝑃(𝜉 > 𝜂) (3.18) 

ellenhipotézis vizsgálatára szolgál. 

A próbastatisztika a 

 
𝑈 = 𝑈𝑛,𝑚 = ∑(𝑟𝑖 − 𝑖)

𝑛

𝑖=1

= ∑𝑟𝑖 −
𝑛(𝑛 + 1)

2

𝑛

𝐼=1

 (3.19) 

valószínűségi változó, vagyis egy addiktív állandótól eltekintve a 𝜉𝑖 mintaelemek 

rangszámának összege. Az U értéke 0 és nm között változhat. Várható értéke és 

szórásnégyzete a nullhipotézis fennállása esetén 

 
𝑀(𝑈) =

𝑛𝑚

2
, 𝐷2(𝑈) =

𝑛𝑚(𝑛 + 𝑚 + 1)

12
. (3.20) 

Meg lehet mutatni, hogy a határeloszlás normális, vagyis érvényes a következő reláció: 

 

lim
𝑛,𝑚→∞

𝑃 (
𝑈𝑛,𝑚 − 𝑀(𝑈𝑛,𝑚)

𝐷(𝑈𝑛,𝑚)
< 𝑥|𝐻0) =

1

√2𝜋
∫𝑒−

𝑡2

2 𝑑𝑡.

𝑥

−∞

 (3.21) 

Az U-statisztika pontos eloszlására zárt formula nem ismeretes. A táblázatokat kis 

mintaszámra a következő – könnyen igazolható – rekurziós formula alapján számították: 

 𝑃(𝑈𝑛,𝑚 = 𝑘) =
𝑛

𝑛 + 𝑚
𝑃(𝑈𝑛−1,𝑚 = 𝑘) +

𝑚

𝑛 + 𝑚
𝑃(𝑈𝑛,𝑚−1 = 𝑘). (3.22) 

A 𝐻1 ellenhipotézissel szembeni kritikus tartomány 

 𝑋𝑘 = {𝑈 ≤ 𝑈𝜀 2⁄
′  vagy 𝑈 ≥ 𝑈𝜀 2⁄

′′ }, (3.23) 

ahol érvényes a 

 𝑃(𝑈 ≥ 𝑈𝜀 2⁄
′ ) = 𝑃(𝑈 ≤ 𝑈𝜀 2⁄

′′ ) =
𝜀

2
 (3.24) 

reláció. Ha a mintadarabszám nagyobb a kritikus értékek táblázatában megadottaknál, 

akkor a normális közelítést alkalmazzuk a várható érték és a szórás kifejezése alapján.  
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3.2. A vizsgálatokhoz felhasznált érzelmes beszédet 

tartalmazó adatbázis 

3.2.1. Hanganyag 

A statisztikai vizsgálatokhoz egy olyan adatbázis gyűjtését kellett elvégezni, amely a 

szakirodalomban szereplő és általánosan használt érzelmeket tükröző felvételeket 

tartalmaz. A beszéd adatbázisok a tartalmazott hangminták alapján eltérhetnek: a 

természetesség és a felvételi körülmények vezérelhetőségétől jelentősen függnek. Az 

amatőr, vagy professzionális színészekkel különböző érzelmekkel felolvastatott 

mondatok természetessége nem ér el magas szintet, ám jól kontrollálható. Ezzel 

ellentétben a valós körülmények között gyűjtött hanganyag jóval természetesebb, ám 

jóval kevésbé vezérelhető. Mégis ez utóbbi spontán, mindennapi környezetből származó 

hangmintákat tartalmaz, amely a valós érzelmeket is jobban tükrözi a színészek gyakran 

túljátszott érzelmeinél. Ebből kifolyólag ilyen adatbázis létrehozása nehéz feladat, 

ugyanis olyan hanganyag előállítása, amely amellett, hogy megfelelő érzelmi töltetű 

spontán beszédet tartalmaz, minőségileg is elfogadható, nehezen megoldható. Ilyen 

adatbázis saját rögzítésére nem volt lehetőségem, ezért rádiós vagy televíziós felvételeket 

kerestem, amelyek megfelelnek a kritériumoknak. Végül kettő televíziós műsor valamint 

kettő valóságshow hanganyagának feldolgozása készült el, amelyek egyrészt színészek 

spontán improvizációs játékait, valamint társalgási beszédet tartalmaztak. Ez 

kompromisszumként tekinthető a színészi játék és a valós spontán felvételek között. Az 

adatbázis később kibővült egyes valóságshow felvételekkel. Ezután az érzelmek szerinti 

címkézés szubjektív tesztekkel történt, ugyanis a kezdeti kézi címkézés során, az azt 

végző személyek sem voltak egységesek a döntésekben.   

3.2.2. Annotálás 

Ahhoz, hogy az érzelmek akusztikai kifejeződését megvizsgáljam, először ki kell 

választani egy megfelelő időbeli egységet, amelyet alkalmazhatok. A folyamatos 

beszédünk szerkezete igen változatos. Gyakoriak a megakadások, újrakezdések, valamint 

az olvasott szövegre jellemző jó tagoltság nem figyelhető meg. Egyazon érzelmi töltet 

nem jelenik meg a beszéd teljes egészében. Egy összetett mondatban, amely akár több 

tagmondatból is állhat, előfordulhat, hogy az érzelem kifejezése nem a mondat teljes 
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egészére érvényes. Az intonációs frázis a beszéd egy olyan egysége, amely alkalmas lehet 

alapegységként. Jól meghatározható prozódiai kontúrral bír, amely megadja a szegmens 

időbeli határait. Egy teljes prozódiai egységet alkot, ezáltal nagy valószínűséggel állandó 

érzelmi állapotot tükröz. A prozódiai hierarchiában az intonációs frázis a megnyilatkozás 

és a prozódiai frázis alatt helyezkedik el [78]. Du Bois és társai [79] úgy definiálják az 

intonációs frázist, mint „egyetlen koherens intonációs kontúrral kiejtett beszédszakaszt”, 

amely potenciális bevezető szünettel és felfelé elmozduló alaphanggal rendelkezik, 

valamint egy befejező szótagmegnyúlással. A szakasz végén található alaphangmozgás 

aszerint értelmezhető, hogy befejezést vagy folyamatosságot fejez ki. Ez nem jelenti, 

hogy egy érzelem nem terjedhet ezen időegységen túl, ám ennél kisebb egységre már 

valószínűleg nem tagolódik. Olvasott szövegben ez az egység általában a 

tagmondatoknak felel meg. Spontán beszédben az újrakezdések, a tagmondaton belüli 

megállások miatt lehet kisebb vagy nagyobb is. Elég kicsi ahhoz, hogy ne tartalmazzon 

több érzelmi epizódot egy időben, ám korábban elvégzett szubjektív tesztek során gyűjtött 

tapasztalat alapján elég nagy, hogy az adott érzelmet fel lehessen ismerni. Az intonációs 

frázis (5. ábra), mint egy lehetséges optimális vizsgálati egység feltételezésének 

helyességét egy tesztsorozat során bebizonyítottam. Az állítást később, a II.2. tézisben 

fogalmazom meg. 

 

5. ábra. Példa három egymás mellett álló intonációs frázisra. 

Az adatbázis érzelmi töltetű bemondásokat tartalmazott, amelynek fő tulajdonsága, hogy 

azok spontán, társalgási beszédből származnak. Folyamatos beszélgetéseket tartalmazó 

spontán televíziós felvételeket és különböző „talk-show”-k felvételeit gyűjtöttem össze, 

valamint készítettem elő annotálásra. Az annotátorok a folyamatos beszédet intonációs 
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frázis egységekre tagolták fel (szegmentálták), a frázisok pedig érzelem szerint lettek 

címkézve. A címkézés során a szakértő annotátorok nem voltak egy véleményen az egyes 

szegmensrészek érzelmi tartalmának megítélésében, amely jelenség jól tükrözi, hogy még 

az érzelmek szubjektív megítélése is nehéz feladat. Ezért egy sajátos módszert dolgoztam 

ki az érzelmek felcímkézésére. Először a legjellemzőbb érzelmi mintákat tartalmazó 

szegmensek lettek bejelölve az érzelmek konkrét címkézése nélkül. Az egyes szegmensek 

érzelmi tartalmát szubjektív lehallgatási kísérlettel segítettem. Összesen 2540 érzelmes 

szakaszt választottam ki, amelyek osztályozását 30 személy végezte, szubjektív tesztek 

során. Végül 43 beszélőtől, összesen 985 érzelmes szakaszt választottam ki, 9 érzelem 

szerint. A végső adatbázisban azok a hangminták szerepelnek, amelyeknél a szubjektív 

lehallgatás során legalább 70%-os egyezés volt a döntésekben. A hangminták számának 

határát 50 mintánál húztam meg. Ezáltal négy emberi érzelem vizsgálata volt lehetséges: 

semleges, szomorúság, harag/idegesség, valamint öröm. A kategóriák közötti eloszlást a 

3. táblázat mutatja. 

3. táblázat. A 30 lehallgató személy által kiválasztott érzelmes minták száma. 

Érzelem típus Frázisok száma 

(a lehallgatók döntéseinek 70%-

os egyezése) 

Időtartam 

Semleges 517 10 p 

Harag/idegesség 290 4p 29mp 

Öröm 61 1p 20mp 

Szomorúság 54 1p 11mp 

Az adatbázis folyamatos bővítés alatt áll. A hangminták gyűjtése, valamint azok 

szubjektív értékelése folyamatos. A későbbi (4.5. fejezetben található) osztályozási alap 

időegység eldöntésekor az adatbázis a fenti táblázathoz képest 18%-al nagyobb volt. Ez 

érzelmenként a következő mintaszámokat jelentette: semleges – 648; dühös – 304; öröm 

– 72; szomorú – 62. Ennek köszönhetően az általános osztályozási pontosság is megnőtt. 

Ez eredményezi a 8. táblázatban és a 9. táblázatban látható osztályozási eredmény 

eltérését. 
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6. ábra. Az adatbázis beszédhangjainak eloszlása, SAMPA jelöléssel ábrázolva. 
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Az adatbázisban található beszédhang eloszlást mutatja a 6. ábra. Az eloszlás az érzelmek 

mentén egyenletes, valamint megfelel a magyar beszédhangok általános eloszlásának 

[80], ami az adatbázis jó színképi kiegyenlítettségét mutatja. 

3.3. Felhasznált akusztikai paraméterek 

A statisztikai vizsgálatok során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a 

szakirodalomban megnevezett alap prozódiai paraméterek mellett a spektrális összetevők 

milyen mértékben járulnak hozzá az érzelmek kifejeződéséhez. A következőkben 

részletezem a felhasznált prozódiai, illetve színképi akusztikai jellemzőket, azok 

kiszámítási eljárását. A segédprogram, amely a számítási műveleteket elvégezte a Praat 

[81] volt. Az akusztikai környezet változása, a beszélőnek a mikrofontól való változó 

távolsága miatt a felvételek hullámformáját intonációs frázisonként csúcsértékre 

normalizáltam. 

3.3.1. Alaphang 

A periodikus rezgéseknél az összetett rezgésnek van egy alap ismétlési periódusa, amely 

az összetett hangot felépítő összes összetevő közül a legmélyebb frekvencia összetevő, 

és amely meghatározza a komplex hang frekvencia komponenseit. Ezt a legmélyebb 

hangot alaphangnak (f0) nevezzük, a komplex hang többi összetevőjét pedig 

felhangoknak (f1, f2, …, fn). A hangszalag rezgésekor a keletkező zönge hangnyomás 

időfüggvénye egy közel fűrészfog jellegű függvény T0 alapperiódussal, és a zönge 

színképi összetevői az alaphang (f0) és a felhangok együttese, ahol a felhangok az 

alaphang egészszámú többszörösei, és intenzitásuk a fűrészfog függvény alakjától függ 

[63]. A hangszalagrezgést működtető izmok normál működésénél a felhangok 

intenzitásának átlagos esése megközelítőleg 12dB/oktáv. Feszítettebb izomműködéskor, 

például a beszélő ideges állapota esetén ez a meredekség megváltozik. 
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7. ábra. A (a) zönge és (b) az alaphang. 

Az alaphang értékének időbeli változásával valósul meg a dallammenet. A dolgozatban 

az alaphangot autokorrelációs eljárással számítottam ki. 

Autokorrelációs függvény (Auto correlation function, ACF) [82] 

Az autokorrelációs eljárás alapfüggvénye a 

 

𝑟𝑡(𝜏) =

∑ 𝑠(𝑖) ∙ 𝑠(𝑖 − 𝜏)
𝑡+

𝑤
2

𝑖=𝑡−
𝑤
2

∑ 𝑠(𝑖)2
𝑡+

𝑤
2

𝑖=𝑡−
𝑤
2

, (3.25) 

ahol s(t) a beszédjel, w az elemzett ablak hossza. Az 𝑓0 = 𝑓𝑠 𝜏∗⁄ , ahol 𝜏∗ az 𝑟𝑡(𝜏) 

„legjobb” csúcsa. Az ACF eljárás hibáinak lehetőségei: 

 Nagy hibák: oktáv vagy még nagyobb tévesztés az alapfrekvenciában. 

Jellemzően a gyorsan halkuló vagy hangosodó szakaszokon fordul elő, 

leginkább szó elején vagy végén. 

 Kis hibák: apróbb pontatlanságok az alapfrekvenciában. Jellemzően a vegyes 

gerjesztésű hangoknál fordul elő (zöngés mássalhangzók) 

 Zöngés-zöngétlen tévesztés: jellemzően ez is a vegyes gerjesztésű hangoknál 

fordul elő. 

t 

A A 

(a) (b) 

[Hz] 

I 

[dB] 
[N/m2] 
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8. ábra. Példa az ACF eljárás során kapott függvény-görbére. 

3.3.2. Intenzitás 

A keretenkénti intenzitás értékek a hullámformából kerültek kiszámításra. Az algoritmus 

az amplitúdó értékeket először négyzetre emelte, azután Gauss ablakoló függvénnyel való 

konvolúció által kapta az aktuális keretre számított intenzitás értéket: 

 

𝐸(𝑛) = ∑ 𝑥2(𝑘)𝐺(𝑛 − 𝑘)

𝑁

𝑘=0

, (3.26) 

ahol x a hang amplitúdója, N a Gauss ablak mérete, G pedig az ablakoláshoz használt 

Gauss-függvény. 

3.3.3. Mel-sávos energia értékek 

Az emberi fül felbontása a frekvenciatartományban az úgynevezett kritikus sávokkal 

írható le [83]. Amikor két tiszta hang frekvenciájában olyan nagyon közel áll egymáshoz, 

hogy jelentős átfedés jelenik meg az alaphártya kimozdulási amplitúdógörbéin, akkor 

ugyanazon kritikus frekvenciasávon fekszenek. A kritikus sávok megfeleltethetőek a 

csiga frekvenciafelbontó képességének, és fontos szerepet játszanak a percepcióban: ha 

ugyanis fülünket egyszerre több hang éri, és ezek egy kritikus sávon belül vannak, akkor 

intenzitásuk a fizikai törvényszerűség szerint összegződik, és nem észleljük őket 

különálló hangnak. A kritikus sávok sávszélessége 500 Hz alatt közel állandó, 100 Hz. 
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500 Hz fölött a sávszélesség a sávközép-frekvencia növekedésével nő, megközelítőleg a 

sávközép-frekvencia 20%-a. Az emberi hallásra 24 kritikus sáv jellemző, a 20 és 15 500 

Hz közötti tartományban. A kritikus sávarány szoros kapcsolatban van a hangmagasság 

érzetoldali skálájával, a melodikus hangmagasság (mel) skálával. A szubjektív 

hangmagassághoz használt mértékegység a mel, amely értékeinek duplázódása a 

hangmagasságérzetet is duplázza. A 131 Hz megfelel 131 melnek, és így beállítva a 0-16 

kHz-es tartomány 0-2400 mel értéksorral jellemezhető. A frekvenciamel 

átszámoláshoz a következő képlet alkalmazható: 

 
𝑚 = 2595 log10 (1 +

𝑓

700
), (3.27) 

ahol m a mel érték, f pedig a frekvencia érték. 

 

9. ábra. Mel-sávos szűrő szemléltetése. 

A mel-sávos energia értékek felosztják a beszéd spektrumát a fent említett emberi 

hallásnak megfelelő frekvenciatartományokra (érzetileg egyenlő távolságú melodikus 

hangmagasságok skálájára), majd ezeknek energiáit adják meg. Először 

frekvenciatartománybeli szűrést végzünk a 7. ábrán bemutatott szűrősorral, majd az 

ezekben található teljesítményt számítjuk ki. Használatuk általánosan elterjedt a 

beszédfelismerésben. Ezzel a frekvenciaelemzési módszerrel születtek a legjobb 

felismerési eredmények. A dolgozatban az egyes mel-sávokat 100 mel-es távolságokkal 

számoltam ki. 

3.3.4. Harmonikus-zaj komponens arány 

A harmonikus-zaj komponens arány (Harmonics-to-Noise Ratio, HNR) az akusztikai 

periodicitás mértékéről ad információt. Értékének kifejezése dB mértékegységben adott: 
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abban az esetben, ha a jel energiájának 99%-a a periodikus részben van, 1%-a pedig a 

zajban, akkor a HNR a 

 
𝐻𝑁𝑅 = 10 log10 (

𝐸𝑝

𝐸𝑛
) (3.28) 

 

képlet alapján ~20 dB-re adódik. 0 dB érték esetén az energia egyenlő arányban oszlik 

meg a harmonikus és zaj részek között. A paraméter hasznos bármely periodikus jel jel-

zaj arányának mérésére. Ezenkívül alkalmazzák hangminőségi (voice quality) 

jellemzőként is patológiai vizsgálatoknál, hangszalag-rendellenesség analízisre [84]. Az 

érzelem kutatásában szerepe lehet az érzelmes beszéd „zajosságának” kimutatására, 

például dühös érzelem esetén. A vizsgálatoknál autokorrelációs módszert alkalmaztam 

[85]. A használt számítási képlet a következő: 

 
𝐻𝑁𝑅[𝑑𝐵] = 10 ∗ log10 (

𝑟𝑥
′(𝜏𝑚𝑎𝑥)

1 − 𝑟𝑥′(𝜏𝑚𝑎𝑥)
), (3.29) 

ahol 𝑟𝑥
′ a vizsgált jel autokorrelációs függvénye, 𝜏𝑚𝑎𝑥 pedig a periódusidő (T0). Így a 

𝑟𝑥
′(𝜏𝑚𝑎𝑥) függvényérték a periodikus komponens relatív energiáját tartalmazza a vizsgált 

jelhez képest. 

3.3.5. Számítási paraméterek 

A bemutatott jellemzők közül az alaphang és az intenzitás esetén nem csupán az 

intonációs frázis egységre vonatkoztatott átlagot néztem, hanem azoknak átlagos 

változásának mértékét is, tehát a deriváltjukból számolt átlagot. A deriváltat az alaphang 

esetén a ∆𝑓0𝑖
= 𝑓0𝑖

− 𝑓0𝑖−1
 képlet alapján nyertem, intenzitás esetén pedig az ennek 

megfelelő ∆𝐸𝑖 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝑖−1 képlet alapján. 

Az egyes jellemzők kiszámításakor az általam használt, a szakirodalomtól eltérő, 

viszonylagosan hosszabb elemzési időablakot és lépésközt a 4. táblázat tartalmazza. A 

hosszabb időablakok alkalmazása segíti azt, hogy a kapott adatok ne az egyes 

beszédhangok eltéréseiről, hanem nagyobb időbeli szeletekről adjanak információt. 

  



42 

 

4. táblázat. Az egyes jellemzők kiszámításához használt ablakméretek és lépésközök. 

Jellemző Elemzési időablak Lépésköz (elemzési keretek 

egymást követő időtartamai) 

f0 [Hz] 100 ms 10 ms 

E [dB] 100 ms 10 ms 

Mel-sávos energia értékek [dB] 150 ms 10 ms 

HNR [dB] 100 ms 10 ms 

3.4. Prozódiai jellemzők 

Az adatbázisból rendelkezésre álló, a már említett négy érzelmet (öröm, harag, 

szomorúság, semleges-komfort) vizsgáltam meg. A statisztikai vizsgálatok során arra a 

kérdésre kerestem a választ, hogy a szakirodalomban megnevezett alap prozódiai 

paraméterek mellett a spektrális összetevők milyen mértékben járulnak hozzá az érzelmek 

kifejeződéséhez spontán beszéd esetén. Elsőként az irodalomban általánosan 

megtalálható prozódiai paramétereket vizsgáltam meg. Minden jellemzőt az adatbázisban 

bejelölt alapegységre, azaz az intonációs frázisra ábrázoltam. A következő statisztikai 

jellemzőket vizsgáltam: 

 az alaphang intonációs frázis egységre vonatkoztatott átlaga, 

 az alaphang deriváltjának intonációs frázis egységre vonatkoztatott átlaga, 

 az intenzitás intonációs frázis egységre vonatkoztatott átlaga, 

 az intenzitás deriváltjának intonációs frázis egységre vonatkoztatott átlaga. 

A 10. és 11. ábrákon az intonációs frázisokra vetített statisztikai adatokat boxplot 

függvény formájában mutatom be (MATLAB 2008b szoftverrel készítve). Az 5. 

táblázatban pedig a szingifikancia tesztek eredményét ábrázolom: 95%-os szignifikancia 

szint mellett az egyes jellemzők mely érzelmek esetén mutatnak eltéréseket. A statisztikai 

küszöbérték 1,96. Az egyes érzelempárokhoz számított statisztikai t értékek a táblázatban 

zárójelben szerepelnek. Az átláthatóság kedvéért az aktuális t értékek mellett jelöltem a 

95%-os szignifikancia határérték átlépését vagy nem átlépését. A kitöltött karikák jelzik 

az adott érzelmi osztályok esetén a megfelelő akusztikai jellemző szignifikáns eltérését. 

Az intenzitás deriváltjának számított értékeinél jól látszik, mint ahogyan az 5. táblázatban 

is megjelenik, hogy ez a jellemző sehol sem mutatott szignifikáns eltérést az egyes 

érzelmek között. 
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(a) (b) 

10. ábra. Az intonációs frázisokon mért (a) áltagos intenzitás érték, (b) átlagos alaphang érték. 

  

(a) (b) 

11. ábra. Az intonációs frázisokon mért (a) dallammenet deriváltjának és (b) intenzitás 

deriváltjának átlagos értéke. 

5. táblázat. 95%-os szignifikancia szint melletti szignifikáns eltérések, valamint a számolt t 

statisztikai értékek a prozódiához tartozó akusztikai jellemzők esetén 

(● – szignifikáns eltérés. ○ – nincs szignifikáns eltérés), a t küszöbértéke 1,96. 

Érzelem osztály pár F0 ∆F0 EN ∆EN 

Harag - Öröm ● (4,6) ● (3,9) ● (2,3) ○ (1,6) 

Harag - Semleges ● (27,7) ● (25,5) ● (18,3) ○ (1,5) 

Harag - Szomorúság ● (3,1) ● (3,4) ● (7,7) ○ (1,4) 

Öröm - Harag ● (4,6) ● (3,9) ● (2,3) ○ (1,6) 

Öröm - Semleges ● (21,4) ● (6,2) ● (4,8) ○ (1,5) 

Öröm - Szomorúság ○ (1,8) ○ (1,8) ● (2,9) ○ (1,7) 

Semleges - Harag ● (27,7) ● (25,5) ● (18,3) ○ (1,5) 

Semleges - Öröm ● (21,4) ● (6,2) ● (4,8) ○ (1,5) 

Semleges - Szomorúság ● (23,5) ● (6,1) ○ (1,6) ○ (1,3) 

Szomorúság - Harag ● (3,1) ● (3,4) ● (7,7) ○ (1,4) 

Szomorúság - Öröm ○ (1,8) ○ (1,8) ● (2,9) ○ (1,7) 

Szomorúság - Semleges ● (23,5) ● (6,1) ○ (1,6) ○ (1,3) 
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Az 5. táblázatból jól látható, hogy a különböző prozódiai jellemzők eltérő súllyal vesznek 

részt az egyes érzelmek megkülönböztetésében. Az intenzitás átlagos változása egyik 

érzelempár esetén sem mutat szignifikáns eltérést. A szomorúság (bánat) érzelem esetén 

az átlagos alaphang, valamint az alaphang átlagos változása az öröm érzelemtől nem 

mutatott szignifikáns eltérést, tehát ezen érzelempár megkülönböztetésénél az energia 

játszik lényeges szerepet, az alaphang, valamint az alaphang változása pedig kevésbé 

fontos. A szomorúság és a semleges érzelempár esetén nem mértem szignifikáns eltérést 

az átlagos intenzitás értékekben, viszont az átlagos alaphang és az alaphang átlagos 

változása szignifikáns eltérést mutatott. Tehát ezen érzelempár megkülönböztetése esetén 

az alaphang és az alaphang átlagos változása lényeges, az intenzitás viszont kisebb súllyal 

szerepel. Összegezve az áltagos alaphang, az alaphang átlagos változása valamint az 

átlagos intenzitás megkülönböztető szerepet játszanak e négy érzelem esetén, de súlyuk 

különböző. 

I.1. Tézis [B1]: Statisztikai úton kimutattam, hogy a vizsgált magyar nyelvű spontán 

beszédet tartalmazó adatbázison a vizsgált prozódiai akusztikai jellemzők, az átlagos 

alaphang, az alaphang-változás és az intenzitás intonációs frázis egységeken mérve az 

általam vizsgált négy érzelem esetén szignifikáns eltérést mutatnak 95%-os szignifikancia 

szint mellett. Az érzelem-páronkénti összehasonlítások során a vizsgált prozódiai 

akusztikai jellemzők szerepe az érzelemtől függően változik: 

a) Az átlagos alaphang értékek, valamint az alaphang átlagos változásának eltérése 

a semleges-öröm, semleges-harag, semleges-szomorúság, harag-öröm, harag-

szomorúság érzelempárok esetén 95%-os szignifikancia szinten szignifikáns, 

viszont az öröm- szomorúság érzelempár esetén nem szignifikáns. 

b) Az átlagos intenzitás értékek eltérése a semleges-öröm, semleges-harag, öröm- 

szomorúság, harag-öröm, harag-szomorúság érzelempárok esetén 95%-os 

szignifikancia szinten szignifikáns, viszont a semleges-szomorúság érzelempár 

esetén nem szignifikáns. 

3.5. Színképi jellemzők 

Megvizsgáltam, hogy a feltételezett új paraméterek, a beszédszínkép, vagyis a mel-

sávban mért energia értékek, valamint a HNR szintén mutat-e szignifikáns eltérést 

érzelmenként, hasonlóan a prozódiai jellemzőkhöz. Az adatbázison az egyes mel-sávokra 

mért átlagos beszédszínképeket a négy érzelem esetén a 12. ábra mutatja. Világosan 
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látható, hogy a különböző érzelmek esetében a színkép változik. A változás mértéke 

eltérő, ezért a színképet négy frekvenciasávra osztottam a kapott értékek alapján. Ezekben 

a tartományokban eltérő tulajdonságokat tapasztaltam. Minden egyes mel-sáv esetén 

statisztikai t-próbát végeztem az egyes érzelempárok esetén. Az 12. ábrán szerepelő mel-

sáv tartományokban kapott statisztikai vizsgálatok eredményét tüntettem fel a 6. 

táblázatban érzelempáronként. A mel-sáv tartományoknál az adott tartományba eső mel-

sávok statisztikai próbaértékeinek minimumát tüntettem fel (95%-os szignifikancia 

szinten), ugyanis az adott tartományt akkor vettem szignifikánsan eltérőnek, ha a 

statisztikai próba nullhipotézise a tartományba eső egyik mel-sávban sem teljesült. A 

táblázat jól mutatja, hogy 95%-os szignifikancia szint mellett egyes mel-sáv tartományok 

eltérő értékeket mutatnak. Tehát beszélhetünk semleges érzelmet, szomorúságot, haragot 

és örömet kifejező átlagos beszédszínképekről. 

A átlagos HNR értékeket a négy érzelemre a 13. ábra mutatja. A 6. táblázatban a mért 

átlagos HNR értékek statisztikai t-próba eredményeit is feltüntettem. 

 

12. ábra. A mel-sávonként számolt színképi értékek átlaga. 
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13. ábra. Az intonációs frázisokon mért átlagos HNR érték. 

A 6. táblázat jól mutatja, hogy egy-egy érzelempár megkülönböztetésében az egyes 

frekvenciatartományok eltérő szerepet játszanak. Az alsó frekvenciasávban (1-5 mel-

sávok) mért átlagos energia értékek csak a semleges és az öröm érzelempárnál mutatnak 

95%-os szignifikancia szinten szignifikáns eltérést, vagyis csak ezen érzelempárnál van 

az alsó frekvenciasávnak jelentős szerepe. Az alsó-közép frekvenciasáv (6-12 mel-sávok) 

átlagos energia értékei az öröm-szomorúság érzelempárnál nem mutatnak szignifikáns 

eltérést, tehát ez a frekvenciasáv itt nem bír lényeges megkülönböztető erővel. A felső-

közép frekvenciasáv (13-21 mel-sávok) minden egyes érzelempár esetén szignifikáns 

eltérést mutat, tehát elmondható, hogy ezen frekvenciasáv jelentős szerepet játszik az 

egyes érzelmek megkülönböztetésénél. A felső frekvenciasáv (22-31 mel-sávok) esetén 

a semleges-harag, az öröm-harag és a szomorúság-harag érzelempárok mutatnak 

szignifikáns eltérést, vagyis a felső frekvenciatartomány a harag érzelem 

megkülönböztetésében játszik lényeges szerepet. Az átlagos HNR értékek is jellemzőek 

az egyes érzelmekre, ám nem mértem szignifikáns eltérést a semleges-szomorúság 

érzelempárnál. Összegezve a mel-sávonként vett átlagos energiaértékek, valamint az 

átlagos HNR megkülönböztető szerepet játszanak e négy érzelem esetén, de súlyuk 

különböző. 
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6. táblázat. 95%-os szignifikancia szint melletti szignifikáns eltérések, valamint a számolt 

(legkisebb) t statisztikai értékek a színképi akusztikai jellemzők esetén (● – szignifikáns eltérés, ○ – 

nincs szignifikáns eltérés), a t küszöbértéke 1,96. 

Érzelem osztály pár HNR Mel-sávok 1-5 Mel-sávok 6-12 Mel-sávok 13-21 Mel-sávok 22-31 

Harag - Öröm ● (11,1) ○ (1,6) ● (6,1) ● (7,4) ● (5,3) 

Harag - Semleges ● (9,4) ○ (0,1) ● (25,8) ● (22,5) ● (13,7) 

Harag - Szomorúság ● (7,6) ○ (1,5) ● (10,7) ● (11,5) ● (8,6) 

Öröm - Harag ● (11,1) ○ (1,6) ● (6,1) ● (7,4) ● (5,3) 

Öröm - Semleges ● (6,3) ● (1,8) ● (4,6) ● (6,6) ○ (1,8) 

Öröm - Szomorúság ● (3,6) ○ (1,9) ○ (1,6) ● (2,9) ○ (1,3) 

Semleges - Harag ● (9,4) ○ (0,1) ● (25,8) ● (22,5) ● (13,7) 

Semleges - Öröm ● (6,3) ● (1,8) ● (4,6) ● (6,6) ○ (1,8) 

Semleges - Szomorúság ○ (1,7) ○ (1,4) ● (4,1) ● (4,1) ○ (1,2) 

Szomorúság - Harag ● (7,6) ○ (1,5) ● (10,7) ● (11,5) ● (8,6) 

Szomorúság - Öröm ● (3,7) ○ (1,9) ● (1,6) ● (2,9) ○ (1,3) 

Szomorúság - Semleges ○ (1,7) ○ (1,4) ● (4,1) ● (4,1) ○ (1,2) 

 

I.2. Tézis [B1]: Statisztikai úton kimutattam, hogy a vizsgált magyar nyelvű spontán 

beszédet tartalmazó adatbázison a vizsgált spektrális akusztikai jellemzők, vagyis a mel-

sávonként vett átlagos energiaértékek intonációs frázis egységeken mérve az általam 

vizsgált négy érzelem esetén szignifikáns eltérést mutatnak 95%-os szignifikancia szint 

mellett. Az érzelem-páronkénti összehasonlítások során a mel-sáv csoportonként vett 

átlagos energiaértékek szerepe az érzelemtől függően változik: 

a) Az alsó frekvenciatartományba (1-5 mel-sávok) eső átlagos energia értékek 

eltérése a semleges-öröm érzelempár esetén 95%-os szignifikancia szinten 

szignifikáns, viszont a semleges-harag, semleges-szomorúság, harag-öröm, 

harag-szomorúság, öröm-szomorúság érzelempárok esetén nem szignifikáns. 

b) Az alsó-közép frekvenciatartományba (6-12 mel-sávok) eső átlagos energia 

értékek eltérése a semleges-harag, semleges-szomorúság, semleges-öröm, harag-

öröm, harag-szomorúság érzelempárok esetén 95%-os szignifikancia szinten 

szignifikáns, viszont az öröm-szomorúság érzelempár esetén nem. 

c) A felső-közép frekvenciatartományba (13-21 mel-sávok) eső átlagos energia 

értékek eltérése minden egyes érzelempár esetén 95%-os szignifikancia szinten 

szignifikáns. 

d) A felső frekvenciatartományba (22-31 mel-sávok) eső átlagos energia értékek 

eltérése a harag-semleges, harag-öröm, harag-szomorúság érzelempárok esetén 

95%-os szignifikancia szinten szignifikáns, viszont a semleges-öröm, semleges-

szomorúság, öröm-szomorúság érzelempárok esetén nem. 
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I.3. Tézis [B1]: Statisztikai úton kimutattam, hogy a vizsgált magyar nyelvű spontán 

beszédet tartalmazó adatbázison az átlagos harmonikus-zaj komponens arány értékek 

eltérése intonációs frázis egységeken mérve a semleges-harag, semleges-öröm, harag-

öröm, harag-szomorúság, öröm-szomorúság érzelempárok esetén 95%-os szignifikancia 

szint mellett szignifikáns, viszont a semleges-szomorúság érzelempár esetén nem 

szignifikáns. 

  



49 

 

4. Gépi érzelemosztályozási kísérletek 

Az akusztikai mérések szignifikáns statisztikai eredményei alapján arra lehet 

következtetni, hogy az ott megvizsgált akusztikai jellemzők alkalmasak osztályozási 

feladatokra is. A gépi osztályozási kísérletek során először tehát arra a kérdésre kerestem 

a választ, hogy a prozódiai paraméterek mellett a spektrális összetevők milyen mértékben 

járulnak hozzá az érzelmek automatikus osztályozásához spontán beszéd esetén. Azaz a 

vizsgálattal megfigyeltem, hogy az alapfrekvencia és energia mellett a spektrális 

összetevők segítenek-e az érzelmek automatikus elkülönítésében. Szintén felmerülő 

kérdés az érzelem vizsgálati alapegység, az érzelem elemzési ablakméretének a nagysága. 

Rövidebb elemzési ablakot, például szavakat alkalmazva, nem feltétlenül kapunk 

elegendő információt ahhoz, hogy egyértelműen döntsünk. Túl hosszú ablakméretet 

alkalmazva viszont olyan is előfordulhat, hogy a vizsgált egység egyszerre több érzelmet 

is tartalmaz. Ezért az elemzési méret kiválasztása alapvető fontosságú. A fejezetben erre 

a kérdésre is keresem a választ gépi osztályozás segítségével. 

Többfajta automatikus gépi osztályozó és felismerő eljárást próbáltam ki, mint például 

rejtett Markov-modellek, szupport vektor gépek. Az általam elvégzett tesztek alapján az 

alkalmazott adatbázison a legjobb osztályozási pontosságot a szupport vektor gépek érték 

el [B1]. Ezért az eljárás részletes leírása a következő fejezetben szerepel. 

4.1. Szupport vektor gépek [86] 

A szupport vektor gép olyan matematikai eljárás, amely a bemenetre adott választ ún. 

kernel-függvények súlyozott összegeként állítja elő. A megközelítés bizonyos rokonságot 

mutat az osztályozó eljárásokhoz tartozó bázisfüggvényes (neurális) hálózatokkal, hiszen 

ott is függvények súlyozott összegeként kapjuk a megoldást, azonban a származtatás a 

kétféle megközelítésnél jelentősen eltér. A bázisfüggvényes hálózatok és ezen belül is 

elsősorban az RBF hálók konstrukciójánál az egyik leginkább megoldatlan kérdés a 

jellemzőtér dimenziójának, vagyis a bázisfüggvények számának a meghatározása. Annyit 

tudunk csak biztosan, hogy ha a jellemzőtér dimenziója „kellően nagy”, akkor például a 

lineáris szeparálás lehetősége garantált. Azonban az általában nem definiált, hogy mit 

tekintünk „kellően nagynak”. Ha a jellemzőtér dimenzióját túl nagyra választjuk, egyrészt 
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feleslegesen növeljük a tanuló rendszer komplexitását, másrészt túltanulás és a 

teljesítőképesség romlása következhet be. Olyan megoldásra van szükségünk, amelynél 

a jellemzőtér dimenziója „automatikusan” adódik. Az ún. kernelgépek ezt a célt próbálják 

elérni. A kernel gépeknél is alkalmazzuk a jellemzőtérbe való transzformációt, a feladatot 

azonban nem a jellemzőtérbeli reprezentáció felhasználásával oldjuk meg, hanem erről 

áttérünk egy ún. kernel reprezentációra, amely a jellemzőtérbeli reprezentációból belső 

szorzattal (kernel függvénnyel) nyerhető. A kernel térbeli ábrázolás azzal az előnnyel jár, 

hogy itt a szabad paraméterek száma független a jellemzőtérbeli reprezentáció szabad 

paramétereinek számától. Ezt az előnyt ki is tudjuk használni, ha a belső szorzatot egy 

megfelelően választott kernel függvénnyel helyettesítjük, vagyis ahelyett, hogy először 

jellemzőtérbe transzformálnánk, majd ezután egy belső szorzattal állítanánk elő a kernel 

térbeli ábrázolást, közvetlenül a kernel függvény választjuk meg. Ez megtehető a 

bázisfüggvények közvetlen definiálása nélkül is. 

4.1.1. Egy egyszerű kernel gép 

A kernel reprezentációt legegyszerűbben talán egy lineáris regressziós feladat kapcsán 

lehet bemutatni. Adott egy lineáris be-kimeneti leképezést megvalósító eszköz, amit a 

továbbiakban lineáris gépnek nevezünk: 

 𝑦(𝑥) = 𝒘𝑇𝒙 + 𝑏, (4.1) 

ahol w a lineáris gép súlyvektora, b pedig az eltolásérték. Amennyiben rendelkezésünkre 

áll egy {𝒙𝑖, 𝑑𝑖}𝑖=1
𝑃  tanítópont készlet, olyen súlyvektort keresünk, ami mellett a 

 

𝐶(𝑤) =
1

2
∑(𝑑𝑖 − 𝒘𝑇𝒙𝑖 − 𝑏)2

𝑃

𝑖=1

 (4.2) 

kritériumfüggvény minimumot vesz fel. A minimális négyzetes hibát biztosító súlyvektor 

a kritériumfüggvény deriváltja alapján határozható meg. A b eltolásértéket a súlyvektor 

nulladik komponenseként kezelve és bevezetve a kibővített súlyvektort �̂� = [𝑏,𝒘𝑇]𝑇, 

valamint a kibővített bemeneti vektort �̂� = [𝑏, 𝒙𝑇]𝑇 is, a lineáris gép válasza �̂� bemenet 

mellett 

 

𝑦(�̂�) = �̂�𝑇�̂� = ∑�̂�𝑖�̂�𝑖

𝑁

𝑖=0

 (4.3) 
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formába írható, ahol N a bemeneti x vektorok dimenziója. A tanítópontokban a lineáris 

gép válaszai és a kívánt válaszok közötti eltérésekből képezhetünk egy hibavektort 

 𝜺(�̂�) = 𝒅 − �̂��̂� (4.4) 

melynek segítségével az eredő négyzetes hiba a 

 
𝐶(�̂�) =

1

2
𝜺𝑇(�̂�)𝜺(�̂�) =

1

2
(𝒅 − �̂��̂�)

𝑇
(𝒅 − �̂��̂�) (4.5) 

összefüggéssel adható meg. Itt d a tanítópontokban a kívánt válaszok vektora, �̂� pedig a 

tanítópontok kibővített bemeneti vektoraiból képezett mátrix: 

 

�̂� =

[
 
 
 
�̂�1

𝑇

�̂�2
𝑇

⋮
�̂�𝑃

𝑇]
 
 
 
. (4.6) 

Elvégezve a gradiens számítását és a gradienst nullává téve 

 𝜕𝐶(�̂�)

𝜕(�̂�)
= −�̂�𝒅 + �̂�𝑇�̂��̂� = 0. (4.7) 

A súlyvektor a legkisebb négyzetes hibájú (LS) becslését a pszeudo-inverz segítségével 

kapjuk meg: 

 �̂�∗ = �̂�𝑇(�̂��̂�𝑇)
−1

𝒅. (4.8) 

A kapott súlyvektort felhasználva a lineáris gép válasza a következő lesz: 

 𝑦(𝒙) = �̂�𝑇�̂�∗ = �̂�𝑇�̂�𝑇(�̂��̂�𝑇)
−1

𝒅. (4.9) 

Vezessük be az 

 𝜶 = (�̂��̂�𝑇)
−1

𝒅 (4.10) 

jelölést. Ekkor a kimenet az alábbi formában is felírható: 

 

𝑦(�̂�) = 𝒙𝑇�̂�𝑇𝜶 = ∑𝛼𝑖(�̂�
𝑇�̂�𝑖) =

𝑃

𝑖=1

∑𝛼𝑖𝐾𝑖(�̂�)

𝑃

𝑖=1

, (4.11) 
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ahol αi az α vektor i-edik komponense és 𝐾𝑖(�̂�) = (�̂�𝑇�̂�𝑖). Az �̂�𝑇�̂�𝑇 egy olyan vektor, 

amelynek elemei az �̂� bemenet és az �̂�𝑖 tanítópont-bemenetek skalár szorzataiként állnak 

elő: 

 �̂�𝑇�̂�𝑇 = [�̂�𝑇�̂�1, �̂�
𝑇�̂�2, … , �̂�𝑇�̂�𝑖, … , �̂�𝑇�̂�𝑃] (4.12) 

Így tehát egy lineáris gép egy adott bemenetre adott válasza a skalár szorzattal definiált 

𝐾𝑖(�̂�) = �̂�𝑇𝒙𝑖 függvények súlyozott összegeként határozható meg. Egy lineáris gépnél 

ezeket a függvényeket nevezzük kernel függvényeknek. 

A most vizsgált lineáris leképezésnél a kernel reprezentáció különösebb előnnyel nem 

jár, mindössze egy alternatív megadási formát jelent. A különbség a kétféle reprezentáció 

között csupán annyi, hogy a két szummás kifejezésben a tagok száma eltérő. A bemeneti 

térben történő összegzés N+1 tagból, míg a kernel térbeli P tagból áll. 

Más a helyzet akkor, ha nemlineáris leképezést akarunk megvalósítani. A nemlineáris 

feladatok egy lehetséges megoldása a bázisfüggvényes hálók alkalmazása, vagyis, ha a 

kimenet az 

 

𝑦(𝑥) = 𝝋(𝒙)𝑇𝚽𝑇𝜶 = ∑𝛼𝑖

𝑃

𝑖=1

(𝜑(𝒙)𝑇𝜑(𝒙𝒊)) = ∑𝛼𝑖

𝑃

𝑖=1

𝐾𝑖(𝜑(𝒙)), (4.13) 

ami azt jelenti, hogy a kimenetet most is skalár szorzattal definiált kernel értékek 

súlyozott összegeként állítjuk elő. Itt a 

 𝜑(𝒙)𝑇𝜑(𝒙𝒊) = 𝐾𝑖(𝜑(𝒙)) = 𝐾(𝒙, 𝒙𝒊) (4.14) 

függvény a kernel függvény, amit tehát a bázisfüggvények skalár szorzatával nyerhettük, 

míg a 

 

𝚽 =

[
 
 
 
𝜑(𝒙𝟏)

𝑇

𝜑(𝒙𝟐)
𝑇

⋮
𝜑(𝒙𝑷)𝑇]

 
 
 
. (4.15) 

mátrix a tanítópontok jellemzőtérbeli reprezentációból felépülő mátrix. 

A kernel reprezentáció alkalmazása önmagában különösebb előnnyel itt sem jár. Azok 

akkor látszanak, ha a kernel függvényeket nem a bázisfüggvények skalár szorzataként 
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határozzuk meg, hanem közvetlenül felvesszük, tehát ha a bázisfüggvények helyett a 

kernel függvényből indulunk ki. Kernel függvényként azonban bármilyen függvény nem 

választható, ugyanis a kernel függvény még akkor is bázisfüggvények skalár szorzatával 

származtatható függvény kell legyen, ha a származtatásnál nem ezt az utat választjuk. Az 

érvényes kernel függvénynek bizonyos feltételeket teljesítenie kell. 

A kernel reprezentáció a tanítópontoknak megfelelő számú (P) kernel függvény-érték 

súlyozott összegeként áll elő, függetlenül attól, hogy az implicit módon definiált 

jellemzőtér dimenziója (M) mekkora. A kernel függvény megválasztásától függően a 

jellemzőtér dimenziója nagyon nagy, akár végtelen is lehet, ami a kimenet előállítását 

megnehezítené, akár lehetetlenné tenné, miközben a kernel reprezentáció komplexitása a 

tanítópontok száma által mindenképpen korlátozott. Így, mivel a kernel térbeli megoldás 

ekvivalens a jellemzőtérbeli megoldással, a kernel módszerekkel azt tudjuk elérni, hogy 

a megoldás komplexitását akkor is korlátozni tudjuk, ha egyébként a megfelelő 

jellemzőtérbeli megoldás extrém módon komplex lenne. A kernel függvények 

bevezetésének ezt a hatását nevezzük kernel trükknek. 

4.1.2. Kernel függvények 

Az előzőekből nyilvánvaló, hogy kernel függvényként csak olyan függvény használható, 

amely belső szorzat segítségével is származtatható. Egy kernel függvénynek mindig két 

argumentuma van, és ezekre nézve a függvénynek szimmetrikusnak kell lennie: 

 𝐾(𝒙𝑖, 𝒙𝑗) = 𝜑(𝒙𝑖)
𝑇𝜑(𝒙𝑗) = 𝜑(𝒙𝑗)

𝑇
𝜑(𝒙𝑖) = 𝐾(𝒙𝑗 , 𝒙𝑖). (4.16) 

A kernel függvények általában kielégítik a következő követelményeket is: 

 𝐾(𝒙𝑖 , 𝒙𝑗) ≥ 0 (4.17) 

 𝐾(𝒙𝑖, 𝒙𝑗) = 𝐾(‖𝒙𝑖 − 𝒙𝑗‖) (4.18) 

 𝐾(𝒙, 𝒙) = max𝐾(𝒙𝑖, 𝒙𝑗) (4.19) 

 lim
𝑡→∞

𝐾(𝑡) = 0, ha 𝑡 = ‖𝒙𝑖 − 𝒙𝑗‖ (4.20) 

A fentiek közül az első a nemnegativitást, a második a radiálisan szimmetrikus 

tulajdonságot jelenti. A harmadik feltételnek eleget tevő függvény maximumértéket vesz 

fel, ha mindkét argumentuma azonos, míg az utolsó azt fogalmazza meg, hogy a függvény 
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a két argumentum távolságának monoton csökkenő függvénye. Néhány gyakrabban 

alkalmazott kernel függvényt tartalmaz az 7. táblázat. A leggyakrabban (és általam is) 

használt kernel függvény az RBF kernel függvény. Ennek képletében szerepelő 𝛾 

együttható az osztályozó egyik fontos paramétere, a tanítópontokat tartalmazó tér méretét 

változtatja. Meghatározása a fejezet végén szerepel. 

7. táblázat. A legelterjedtebben használt kernel függvények. 

Lineáris 𝐾(𝒙, 𝒙𝑖) = 𝒙𝑖
𝑇𝒙 

Polinomiális (d fokszámú) 𝐾(𝒙, 𝒙𝑖) = (𝒙𝑖
𝑇𝒙 + 1)𝑑 

Gauss (RBF) 𝐾(𝒙, 𝒙𝑖) = exp {
−𝛾‖𝒙 − 𝒙𝑖‖

2

𝜎2
} , ahol 𝜎 konstans 

Tangens hiperbolikusz (MLP) 𝐾(𝒙, 𝒙𝑖) = tanh(𝑘𝒙𝑖
𝑇𝒙 + 𝜃) 

 

4.1.3. Szupport vektor gépek 

A szupport vektor gépek olyan kernel gépek, amelyek a statisztikus tanuláselmélet 

eredményeit is hasznosítják. Alapváltozatuk lineáris szeparálásra képes, amely azonban 

kiterjeszthető nemlineáris szeparálásra és nemlineáris regressziós feladatokra is. A 

lineáris szeparálás megoldható egy egyszerű perceptronnal is, ám ez a lineárisan 

szeparálható feladat egy adott megoldását adja, miközben ebből végtelen sok lehet. A 

szeparálás minősége minden megoldásban eltérő lehet. A mi feladatunk nem csupán a 

véges számú mintapont osztályozása, hanem a minél jobb általánosító képesség is. A 

szupport vektor gép ezt az „optimális” megoldást, a mintahalmazokat elválasztó optimális 

határfelületet találja meg. 

Lineárisan szeparálható feladat lineáris megoldása 

Optimális lineáris szeparálásnak azt a megoldást tekintjük, amikor az elválasztó egyenes 

(sík, hipersík) a két osztályba tartozó tanítópontok között a pontoktól a lehető legnagyobb 

távolságra helyezkedik el. A pontok között középre elhelyezett szeparáló felületet a 

pontoktól egy margó, azaz egy biztonsági sáv választja el, ezért az így megoldható 

feladatokat maximális margójú lineárisan szeparálható osztályozási feladatoknak is 

nevezzük. Legyenek adottak az {𝑥𝑖, 𝑑𝑖}𝑖=1
𝑃  tanítópontok, ahol az 𝑥𝑖 ∈ R𝑁 N-dimenziós 

bemeneti pontok két osztály valamelyikéből származhatnak, vagyis a kívánt válaszok a 
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két lehetséges érték egyikét veszik fel: 𝑑𝑖 ∈ {−1,1}. Egy olyan 𝑔(𝑥) = 𝒘𝑇𝒙 + 𝑏 

szeparáló függvényt keresünk, amely a tanítópontokat hiba nélkül osztályozza: 

 𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑏 ≥ 𝑎 > 0 ha 𝑑𝑖 = +1

𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑏 ≤ −𝑎 < 0 ha 𝑑𝑖 = −1
          𝑖 = 1,2, … , 𝑃 (4.21) 

továbbá, ahol a hipersíkhoz legközelebb álló tanítópontoknak a síktól vett távolsága 

maximális. Az egyenlőtlenségben a valamely kis pozitív konstans, di pedig az xi-hez 

tartozó kívánt válasz. 

A hipersík paramétereinek megfelelő skálázásával biztosítható, hogy 

 𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑏 ≥ 1    ha 𝑑𝑖 = +1

𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑏 ≤ −1 ha 𝑑𝑖 = −1
 (4.22) 

legyen, vagyis a síkhoz legközelebb eső pontokban az elválasztó függvény értéke 1 

legyen. Így a feladat az alábbi tömörebb formában is felírható: 

 𝑑𝑖(𝒘
𝑇𝒙𝒊 + 𝑏) ≥ 1        𝑖 = 1,2, … , 𝑃 (4.23) 

Jelölje az optimális szeparáló lineáris felület paramétereit w* és b*, és határozzuk meg 

egy x pontnak ettől a hipersíktól való távolságát. Jelölje xp az x pont merőleges vetületét 

a szeparáló felületre. Ekkor a pont felírható a vetület és a szeparáló felület normálvektora 

segítségével: 

 
𝑥 = 𝑥𝑝 + 𝑟

𝒘∗

‖𝒘∗‖
. (4.24) 

Mivel 𝑔(𝑥𝑝) = 0, 𝑔(𝑥) = 𝒘∗𝑇𝒙 + 𝑏∗ = 𝑟‖𝑤∗‖, vagyis az x pontoknak az optimális 

szeparáló hipersítkól való távolságára 

 
𝑟 =

𝑔(𝑥)

‖𝒘∗‖
 (4.25) 

adódik, ahol ‖𝒘∗‖ a 𝒘∗ vektor euklideszi normáját jelöli. Az optimális hipersík a síkhoz 

legközelebbi tanítópontok távolságának maximumát biztosítja. 

Az egységnyi távolságúra skálázott feladatban a határoló felülethez legközelebb eső 

pontokra 𝑔(𝑥𝑠
+) = 1 vagy 𝑔(𝑥𝑠

−) = −1. Ekkor a szeparáló hipersíkhoz legközelebb eső, 
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különböző osztályba tartozó bemeneti vektorok közötti, a síkra merőlegesen mért 

távolság 

 
𝜌 =

𝑔(𝑥𝑠
+)

‖𝒘∗‖
−

𝑔(𝑥𝑠
−)

‖𝒘∗‖
=

1

‖𝒘∗‖
−

−1

‖𝒘∗‖
=

2

‖𝒘∗‖
. (4.26) 

Az optimális hipersík által biztosított margó tehát: 

 
𝑟 =

𝜌

2
=

1

‖𝒘∗‖
. (4.27) 

Az egyenlet szerint az osztályozási tartalék akkor lesz maximális, ha ‖𝒘∗‖ minimális 

értékű. A megoldandó feladat tehát ezek után a következőképpen fogalmazható meg: 

adott egy lineárisan szeparálható mintapont készlet 

 𝑆 = ((𝑥1, 𝑑1), (𝑥2, 𝑑2), … , (𝑥𝑃, 𝑑𝑃)), (4.28) 

és keressük azt a minimális margójú 𝒘∗ vektort és azt a 𝑏∗ skalár értéket, melyekkel a 

tanítópontok mindegyikét helyesen osztályozzuk, vagyis keressük a 

 𝒘∗ = arg min
𝒘

(𝒘𝑇𝒘) (4.29) 

megoldását, azzal a feltétellel, hogy 

 𝑑𝑖(𝒘
𝑇𝒙𝒊 + 𝑏) ≥ 1        𝑖 = 1,2, … , 𝑃. (4.30) 

A feladatot tehát feltételes szélsőérték-keresési problémaként tudjuk megfogalmazni, 

ahol a feltételek egyenlőtlenségek formájában vannak megadva. A feltételes szélső-érték 

keresési feladat megoldását egy Lagrange-kritérium megoldásával kereshetjük. Ez egy 

olyan ún. duális problémára vezet, amelyet kvadratikus programozással lehet megoldani. 

Az optimumhoz tartozó Lagrange multiplikátorok – 𝛼𝑖
∗ értékek – ismeretében a lineáris 

kétosztályos osztályozó szupport vektor gép válasza felírható, mint 

 

𝑦(𝒙) = sign [∑𝛼𝑖
∗𝑑𝑖𝒙𝑖

𝑇𝒙 + 𝑏∗

𝑃

𝑖=1

]. (4.30) 

A válasz összefüggésében a bemeneti mintavektorok nem közvetlenül, hanem egy skalár 

szorzat részeként szerepelnek, tehát itt is kernel megoldást kapunk. A megoldás 
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érdekessége, hogy az 𝛼𝑖
∗-k nagy része általában 0, így mind a súlyvektor kifejezésében, 

mind a szupport vektor gép válaszában a tanítópontoknak csak egy része vesz részt. 

Azokat a tanítópontokat, amelyek részt vesznek a megoldás kialakításában, szupport 

vektoroknak nevezzük. A szupport vektor gépek tehát olyan kernel gépek, ahol a kernel 

tér tényleges dimenziója nem a tanítópontok számával, hanem a szupport vektorok 

számával egyezik meg. Ez jelentős egyszerűsítést jelenthet a válasz számításában. A 

szupport vektor gépeknek ezt a tulajdonságát ritkasági (sparse) tulajdonságnak nevezzük. 

Lineárisan nem szeparálható feladat lineáris megoldása 

A fenti maximális margójú lineáris szeparálásra képes megoldás az alapelvek 

bemutatására alkalmas. A gyakorlatban általában csak olyan feladatokkal találkozunk, 

ahol a két osztály között nagyon kis biztonsági sáv alakítható ki, vagy a lineáris szeparálás 

nem is lehetséges. Ha néhány mintapontnál megengedjük, hogy azok a sávon belül 

helyezkedjenek el (sőt, akár a sáv „rossz” oldalán legyenek), akkor a biztonsági sáv 

növelhető. 

Ha megengedjük, hogy a biztonsági sávban is legyenek tanítópontok, miközben továbbra 

is cél a lehető legnagyobb margó biztosítása, akkor lágy (szoft) margójú megoldásról 

beszélünk. Azoknál a pontoknál, ahol amelyek a biztonsági sávon belül helyezkednek el, 

a 

 𝑑𝑖(𝒘
𝑇𝒙𝒊 + 𝑏) ≥ 1 (4.31) 

egyenlet nem áll fenn. Az ilyen mintapontokra vonatkozó, az előzőleg egyenlőtlenségnek 

megfelelő formális kapcsolat ún. gyengítő 𝜉𝑖 változók bevezetésével lehetséges. Ennek 

megfelelően az összes pontra most a következő egyenlőtlenség írható fel: 

 𝑑𝑖(𝒘
𝑇𝒙𝒊 + 𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝑖        𝑖 = 1,2, … , 𝑃. (4.32) 

Azon tanítópontoknál, ahol 𝜉𝑖 = 0, visszakapjuk az eredeti feladatot. Ha 0 < 𝜉𝑖 < 1, az 

adott tanítópont a hipersík megfelelő oldalán, de a biztonsági sávon belül helyezkedik el, 

ha pedig 𝜉𝑖 > 1, az adott tanítópont a sik ellenkező oldalán van. Az optimális hipersíkot 

úgy kell meghatározni, hogy a hibás osztályozások száma minimális legyen, miközben 

továbbra is törekszünk a lehető legnagyobb margó elérésére. A minimalizálandó kifejezés 

ennek megfelelően két tagból áll: 
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𝐽(𝒘) =
1

2
𝒘𝑇𝒘 + 𝐶 ∑𝜉𝑖

𝑃

𝑖=1

, (4.33) 

ahol C a két tag közötti kompromisszumot beállító együttható. Ha C=0, visszakapjuk az 

előző, gyengítő változó nélküli esetet. A megoldás itt is a Lagrange kritérium felírását 

igényli, hiszen itt is feltételes szélsőérték-keresési feladattal állunk szemben. A 

kritériumkeresés a fenti taggal bővül. A C együttható az SVM egyik paramétere, 

amelynek megfelelő beállítása az adott osztályozási feladat előtt elengedhetetlen. 

Meghatározása a fejezet végén szerepel. 

A gyengítő változók bevezetése az optimalizálási feladatot csak a Lagrange 

multiplikátorokra vonatkozó feltételekben módosítja. Az osztályozó eredménye ennek 

megfelelően megegyezik a korábban megadottal, itt is lesznek nulla értékű 𝛼𝑖-k. A 

megfelelő tanítópontok pedig szupport vektorok lesznek, amelyekre a 

 𝑑𝑖(𝒘
𝑇𝒙𝒊 + 𝑏) − 1 + 𝜉𝑖 = 0 (4.34) 

egyenlőség áll fenn. A C együttható szerepe tehát az, hogy a súlyvektor hosszának, illetve 

a tanító mintákra számított osztályozási hibának a viszonyát beállítsa, meghatározása nem 

könnyű feladat. 

Nemlineáris szeparálás 

A valós osztályozási feladatok túlnyomó része nem szeparálható lineárisan. Ezeknél egy 

megfelelő 𝒙 → 𝜑(𝒙) nemlineáris transzformációval lineárisan szeparálhatóvá alakítjuk a 

feladatot. Így az optimális hipersíkot a 

 𝒘𝑇𝜑(𝒙) + 𝑏 = 0 (4.35) 

alakban keressük. Ennek alapján a korábbi lineáris esetre a kapott eredményünknek 

megfelelően az optimális súlyvektor: 

 

𝒘∗ = ∑𝛼𝑖
∗𝑑𝑖

𝑃

𝑖=1

𝜑(𝒙𝑖), (4.36) 

ahol 𝜑(𝒙𝑖) az 𝒙𝑖 mintához tartozó jellemző vektor. Az optimális eltolásérték a 

𝒘∗𝑇𝜑(𝒙𝑠
+) + 𝑏∗ = +1 vagy a 𝒘∗𝑇𝜑(𝒙𝑠

−) + 𝑏∗ = −1 egyenletből számítható, ahol 𝒙𝑠
+ 
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ill. 𝒙𝑠
− egy-egy megfelelő osztályba tartozó szupport vektor. A jellemzőtértben 

megkonstruált szeparáló felületet tehát a következő egyenlet adja meg: 

 

∑𝛼𝑖
∗𝑑𝑖

𝑃

𝑖=1

𝜑𝑇(𝒙𝑖) 𝜑(𝒙) + 𝑏∗ = 0. (4.37) 

Látható, hogy a megoldáshoz most is csak az 𝛼𝑖 Lagrange multiplikátorok meghatározása 

szükséges. A különbség mindössze annyi, hogy x helyére mindenhol 𝜑(𝒙) kell kerüljön. 

A 𝜑𝑇(𝒙𝑖) 𝜑(𝒙) szorzatot a kernel trükknek megfelelően egy magfüggvényként írjuk fel, 

azaz 

 𝐾(𝒙𝑖, 𝒙) = 𝜑𝑇(𝒙𝑖) 𝜑(𝒙). (4.38) 

A nemlineáris osztályozó tehát: 

 

𝑦(𝒙) = sign [∑𝛼𝑖
∗𝑑𝑖𝐾(𝒙𝑖, 𝒙) + 𝑏∗

𝑃

𝑖=1

] (4.39) 

alakban adja meg egy x bemenetre a választ. 

Az általunk előállított bemeneti 𝒙𝑖 vektorok az akusztikai jellemzők méréseinek 

értékeiből állnak. A szupport vektor gépek több osztályos kiterjesztése az ún. „1-1 elleni” 

osztályozási eljárással történt, mely során a bemeneti mintát az összes osztállyal szemben 

leteszteljük és a „győztes mindent visz elv” alapján döntünk a végső 𝑦(𝒙) kimeneti 

osztályról. Látható, hogy ilyenkor a {𝒙𝑖, 𝑑𝑖}𝑖=1
𝑃  tanítópont készletek 𝑑𝑖 értéke 

automatikusan kerül meghatározásra, mivel a szupport vektor gépek ilyen módon történő 

többosztályos kiterjesztése esetén összességében annyi „1-1 elleni” osztályozót kell 

tanítani, amennyit ez a módszer a tesztelés során megkövetel. Az 𝒙𝑖 vektorok pontos 

összetételét a később található jellemzővektorok összeállítását leíró fejezetben mutatom 

be. 

A szupport vektor géppel végzett kísérletek során a kimenetünk nagymértékben függhet 

az eljárás egyes változóinak beállításától. Ezért a probléma megoldásához 

elengedhetetlen a paraméterkeresési feladat. Az SVM futtatása során a két beállítandó 

paraméter a C és γ együttható. A C együttható (4.33 képlet) megállapítása, amely 

megengedi, hogy egy tanító minta a szeparálási margó biztonsági sávján belülre essen, 

igen nehéz feladat. Meghatározására mindig az adott problémától függ, szokásos értéke 
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2i, ahol i-t egyszerű próbálgatással határozzák meg. Az általam alkalmazott RBF 

kernelfüggvény együtthatója (γ, 7. táblázat) a tanítópontokat tartalmazó tér méretét 

változtatja. Ennek szokványos beállítása 2-i, ahol i-t szintén egyszerű próbálgatással 

határozzák meg. Fontos megemlíteni, hogy ideális esetben, tehát amikor a megoldandó 

feladathoz tartozó tanítópontok a feladatot elegendő mértékben reprezentálják, a 

paraméterkeresés jóval egyszerűbb, az együtthatók értékei akár az alapértékek (i = 0) is 

lehetnek. Az aktuális probléma azonban nem ilyen. A felvételeket tartalmazó 

adatbázisban egyes érzelmek száma alulreprezentált. Ez a tendencia megfigyelhető a 

nemzetközi adatbázisok esetén is. Általános probléma, hogy a semleges érzelmet 

leszámítva, nem lehet olyan hanganyagot gyűjteni, amely minden érzelmet egyformán 

elegendő mennyiségben tartalmaz. Ehhez a problémához még az is hozzátartozik, hogy 

az érzelmet leíró akusztikai jellemzők (tehát maguk a tanítópontok) sem feltétlenül a 

problémát ideálisan leíró jellemzők. Ezt figyelembe véve, a tesztek előtt 

paraméterkeresést végeztem keresztvalidáció segítségével az adatbázist 10 egyenlő részre 

osztva. Az eredmények mellett a hozzájuk tartozó SVM paramétereket is mellékelem. 

4.2. Akusztikai jellemzők 

4.2.1. MFCC-paraméterek 

A gépi érzelemosztályozási feladat során a már korábban alkalmazott akusztikai 

jellemzőket használtam fel, egy kivételével. A statisztikai vizsgálatoknál használt mel-

sávos energia értékek helyett annak egy tömörebb változatát választottam, az MFC 

együtthatókat. Az MFC rövidítés a Mel Frequency Cepstrum kifejezésnek felel meg, azaz 

az MFC-együtthatók mel frekvenciás kepsztrális együtthatók [87]. Az MFC-

együtthatókat széles körben alkalmazzák beszédtechnológiai alkalmazásokban. 

Ugyanúgy, mint a 3.3.3. fejezetben leírt mel-sávos energiaértékek, az emberi fül 

frekvenciatartománybeli felbontását tükrözi. Az MFC-együtthatókat úgy nyerjük, hogy 

az ablakozott beszédjelet Fourier-transzformáljuk, majd elvégzünk rajta egy szűrősoros 

elemzést, azaz az összetevőket mel-sávok szerint összegezzük, tehát elvégezzük a 3.3.3. 

fejezetben leírt mel-sávos energiaértékek számítását. Ennek eredményeképpen megfelelő 

számú sávszűrő kimenetet kapunk, egy-egy számszerű értékkel, amely az adott kritikus 

sávba eső intenzitás összegzett értéke. Ezzel a sávszűrő számnak megfelelő mennyiségű 

adattal leírtunk egy rövid beszédszegmenst. Ha ezután kepsztrum-transzformációt 
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végzünk, akkor kepsztrális együtthatókat kapunk, ezeket nevezzük MFC-együtthatóknak. 

Az így előállított értékek nem függetlenek egymástól, ám sikeresen dekorrelálhatóak, ha 

a kepsztrum számításban a Fourier-transzformáció helyett diszkrét koszinusz 

transzformációt alkalmazunk. Ily módon további tömörítést is elérhetünk. A diszkrét 

koszinusz transzformáció az eredeti együtthatók értékének megfelelő pontokat koszinusz 

függvények szuperpozíciójává transzformálja: 

 

𝑋𝑘 = ∑ 𝑥𝑛 cos (
𝜋

𝑁
(𝑛 +

1

2
) 𝑘) ,

𝑁−1

𝑛=0

 (4.40) 

ahol xn az eredeti, xk pedig a transzformált együtthatókat jelenti, N pedig a sávszűrő 

darabszáma. 

4.2.2. Jellemzővektor összeállítása 

A gépi osztályozás megvalósításához a bemeneti paramétereket jellemzővektorokba kell 

rendezni, ugyanis a szupport vektor gép egy adott méretű vektort fogad bemenetként, 

amelyen az osztályozási feladatot elvégzi. A bemeneti x vektorba az akusztikai jellemzők 

nem kerülhetnek közvetlenül, ugyanis az adott időegység (intonációs frázis) alatt változó 

számú értéket számolunk ki (eltérő hosszúságú mondatok), miközben az SVM konstans 

hosszúságú bemeneti vektort igényel. Ezért a nyers, közvetlenül számított értékek helyett 

a jellemzővektorba azok különböző származtatott statisztikai függvényértékei kerültek. 

Ezek a következők voltak: az adott mintaegységre (intonációs frázisra) mért értékek 

átlaga, maximuma, dinamikatartománya (maximum érték – minimum érték), szórása. Ez 

alapján egy adott intonációs frázis hosszúságú hangmintára hat akusztikai jellemző 

egyenként négy statisztikai értéke adódik. Ez, az összes akusztikai jellemzőt felhasználva, 

egy hatvannyolc hosszú jellemzővektort eredményez. A szupport vektor gép xi 

bemenetére érkező vektort a 14. ábra illusztrálja. 

 

14. ábra. A szupport vektor gép xi bemenete az összes akusztikai jellemzőt felhasználva. 

x1: f0 átlag 

x2: f0 maximum 

x3: f0 din.tart. 

x4: f0 szórás 

… 
x65: HNR átlag 
x66: HNR maximum 
x67: HNR din.tart. 
x68: HNR szórás 

x1, … x4, x5, … x8, x9, … x12, x13, … x16, x17, … x64, x65, … x68 

F0 ∆F0 EN ∆EN MFCC1, …, MFCC12 HNR 
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4.3. Kiértékelési eljárás 

Az osztályozási eredmények kiértékeléskor Leave-One-Out keresztvalidációt 

alkalmaztam, amely során nem szükséges a mintahalmazomat különválasztani 

tesztelésre, illetve tanításra használandó részekre, mégis megvalósul az, hogy olyan 

mintával nem tesztelünk, amivel tanítunk is. Egy teszt annyi iterációból áll, amennyi a 

mintahalmaz számossága. Minden iterációban egy mintát kiválasztunk tesztelésre, az 

összes többit pedig tanításra. Erre elvégezzük a futtatást, majd másik mintát választunk 

ki, amellyel tesztelünk, a maradékot pedig ennek megfelelően tanításra használjuk. Így a 

kiértékelő folyamat jóval több ideig tart, ám az adatbázis összes mintáját fel tudom 

használni a kísérletek során. Ennek a módszernek az alkalmazása az érzelmi minták 

gyűjthetőségének korlátja miatt adódó kisebb mintaszám miatt szükséges. 

Az osztályozás eredményeit leíró táblázatokban az osztályozás pontosságát adom meg a 

következő képlet alapján: 

 
𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠𝑠á𝑔 =  

#{ℎ𝑒𝑙𝑦𝑒𝑠𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑧𝑡á𝑙𝑦𝑜𝑧𝑜𝑡𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑡á𝑘}

#{ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎}
 (4.41) 

Ez az érték 1, ha minden mintát helyesen osztályoztunk, 0, ha egyetlen mintát sem talált 

el az osztályozó. 

4.4. Gépi érzelemosztályozási eredmények beszéd-

színképi információ alkalmazásával 

Annak vizsgálata céljából, hogy az irodalomban eddig használt prozódiai jellemzők, 

valamint a gépi osztályozás terén újnak számító színképi jellemzők milyen szerepet 

játszanak az érzelmek osztályozásában, egymástól való elkülönítésének 

teljesítményében, gépi osztályozási kísérleteket végeztem el. Mint az az előző fejezetben 

is megfigyelhető, a vizsgált akusztikai jellemzők statisztikai elemzése olyan eltéréseket 

mutatott ki egyes érzelempárok esetén, amelyek okot adnak arra, hogy ezeket érdemes 

legyen az érzelmek automatikus szeparálásában is felhasználni. Erre a célra egy olyan 

tesztsorozatot végeztem el, amelyben eltérő akusztikai információkat hordozó 

jellemzővektorok segítségével tanítottam, majd osztályoztam az egyes hangmintákat a 

hozzájuk tartozó érzelmi címke alapján. A gépi osztályozó eljárás a fentebb bemutatott 
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szupport vektor gép volt, a felhasznált akusztikai jellemzők, valamint a jellemzővektor 

összeállításának módja az előző fejezetben szerepel. 

4.4.1. Prozódiai és színképi akusztikai jellemzők vizsgálata 

A prozódiai és színképi jellemzők hatásának vizsgálata céljából három jellemzővektor 

csoportot alkottam, annak megfelelően, hogy azokban milyen akusztikai jellemzők 

szerepelnek. A három csoport a következő volt (15. ábra): 

 prozódiai jellemők (alaphang, alaphang deriváltja, intenzitás, intenzitás 

deriváltja), 

 prozódiai és MFCCi jellemzők, 

 prozódiai, MFCCi és HNR jellemzők. 

x1, … x4, x5, … x8, x9, … x12, x13, … x16 

f0 ∆f0 E ∆E 

(a) 

x1, … x4, x5, … x8, x9, … x12, x13, … x16, x17, … x64 

f0 ∆f0 E ∆E MFCC1, …, MFCC12 

(b) 

x1, … x4, x5, … x8, x9, … x12, x13, … x16, x17, … x64, x65, … x68 

f0 ∆f0 E ∆E MFCC1, …, MFCC12 HNR 

(c) 

15. ábra. A szupport vektor gép xi bemenete az (a) prozódiai, (b) prozódiai és MFCCi jellemzők 

valamint (c) a prozódiai, MFCCi, és HNR akusztikai jellemzőket felhasználva. 

A 8. táblázat a három eltérő jellemzővektor összeállítással kapott eredményt tartalmazza 

tévesztési mátrixok formájában, érzelmek szerint lebontva. A 16. ábra pedig összesített 

eredményeket mutat. A tesztek során, a paraméterkereséssel kapott optimális SVM 

paraméterek a következők voltak: C=64, γ=0.125. 
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8. táblázat. Automatikus osztályozási eredmények tévesztési mátrixa három jellemzővektor-csoport 

összeállítás esetén. 

prozódiai jellemzők 

 Harag Öröm Semleges Szomorúság 

Harag 0.68 0.20 0.07 0.05 

Öröm 0.26 0.46 0.25 0.03 

Semleges 0.08 0.12 0.76 0.04 

Szomorúság 0.39 0.10 0.33 0.18 

Átlagos osztályozási pontosság: 0.57 

 

prozódiai és MFCCi jellemzők 

 

 Harag Öröm Semleges Szomorúság 

Harag 0.76 0.17 0.05 0.01 

Öröm 0.17 0.54 0.19 0.10 

Semleges 0.05 0.16 0.73 0.05 

Szomorúság 0.13 0.44 0.13 0.31 

Átlagos osztályozási pontosság: 0.62 

 

prozódiai, MFCCi és HNR jellemzők 

 Harag Öröm Semleges Szomorúság 

Harag 0.81 0.12 0.05 0.01 

Öröm 0.16 0.59 0.16 0.09 

Semleges 0.04 0.16 0.75 0.05 

Szomorúság 0.13 0.41 0.13 0.33 

Átlagos osztályozási pontosság: 0.66 

A három különböző tesztösszeállítás eredménye mutatja, hogy a spektrális jellemzők a 

prozódiai jegyekkel történő teljesítményhez képest az eredményt spontán beszéd esetén 

16%-al javították úgy, hogy minden egyes érzelmi kategória osztályozása javult, kivéve 

a semleges érzelmet. Ennek oka, hogy ebből fordult elő a legtöbb minta, így ennek 

osztályozási pontossága amúgy is a legjobb volt, valamint a többi kategória esetén a hibás 

döntések főleg erre estek (az osztályozó eljárásból és a minták viszonylag nagyobb 

számából adódóan). Ez fontos tényező, ugyanis a valós körülmények között felvett 

hangminták nem egyenletesen oszlanak el az egyes érzelmek között. Így a statisztikai 

tanulás miatt előfordulhat, hogy egy kiemelkedően nagyszámú halmazt az osztályozó 

„sokkal jobban” megtanul, a kiértékelésnél pedig a rendszer jellemzően erre az osztályra 
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dönt. Így a kapott eredmények alapján elmondható, hogy a jellemzők számának 

növelésével az eredmény javult. Tehát az alapjellemzőkön kívül (alapfrekvencia, 

intenzitás) a mel-frekvenciás mel kepsztrum, valamint a HNR jellemzők hasznosak, 

elősegítik a gépi osztályozást. 

 

16. ábra. A különböző jellemzővektorokkal kapott eredmények. 

A következőkben olyan tézist fogalmazok meg, amely a gépi érzelem-osztályozás 

megvalósításában szerepelő egyes akusztikai jellemzők szerepét tartalmazza. A II.1. 

tézisben, a kísérletek elvégzésének idejében (2007) a nemzetközi irodalomban frissnek 

számító spektrális jellemzők fontosságát emelem ki, az addig általánosan használt 

prozódiai jegyek mellett. 

II.1. Tézis [B1, B2, B3, C1, C2, C3]: Kísérleti úton megmutattam, hogy a hang alapján, 

szemantikus tartalom figyelembe vétele nélkül, az automatikus érzelem osztályozás 

megvalósításakor, a vizsgált magyar nyelvű spontán beszédet tartalmazó adatbázis esetén négy 

érzelmi kategóriát (harag, öröm, semleges, szomorúság) alkalmazva az alapvető prozódiai 

jellemzők (dallammenet, energiaváltozás) mellett a spektrális akusztikai jellemzők (MFCC, HNR) 

használata javítja a felismerést. Az MFCC alkalmazása 9%-al, az MFCC és HNR együttes 

alkalmazása pedig 16%-al javította a felismerést az alap prozódiai jellemzőkkel történő 

osztályozáshoz képest. 

4.4.2. Nemek szerinti szétválasztás hatása 

A beszéd képzésében résztvevő szervek méretei a férfiak és a nők esetében mutatnak 

különböző eltéréseket. Legkönnyebben az alaphang értéke alapján lehet a beszélők nemét 

meghatározni. Ennek biológiai oka a hangszalagok hosszának és vastagságának eltérése. 
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Férfiak esetén a hangszalag vastagabb és hosszabb is, ami főként a tíz-tizenhat éves 

korban történő mutáció során alakul ki véglegesen. Ezen kívül a hangképző üregek is 

eltéréseket mutatnak, amely főként a formánsok helyzetének különbségében jelentkezik. 

Ezen akusztikai különbségek miatt a nemek szerinti csoportok különválasztása indokolt 

lehet a gépi beszédfelismerés esetén is. Az, hogy az egyes nemek akusztikai jellemzői 

eltérnek, nem jelenti automatikusan, hogy az SVM osztályozása a négy érzelmi kategória 

esetén javul. A kérdés interpretálható úgy, hogy a vizsgált bemeneti akusztikai jellemzők 

érzelmenkénti eltérésének tulajdonsága függ-e attól, hogy azokat nő, vagy férfi 

produkálja.  Ezért az érzelmeket tükröző beszédszegmensek osztályozását az előző 

eljárással az adatbázisban szereplő hangminták alapján nemek szerint külön is 

elvégeztem. A kapott százalékos osztályozási eredményeket a 17. ábra szemlélteti. A 

tesztek során a női és férfi minták szétválogatása kézzel történt. Az osztályozási eljárás 

továbbra is négy osztály elkülönítésére vonatkozik, nemenként. A statisztikai 

vizsgálatoknál látni lehetett, hogy az alapvető férfi-női megkülönböztető jellemző, az 

alaphang egyes érzelmeknél olyan értékeket vett fel, amely ezt a fajta megkülönböztetést 

automatikusan lehetetlenné teszi. Erre olyan akusztikai jellemzőket lehet használni, 

amelyeket jelen kutatásban nem figyeltem meg, ám alkalmasak a nemek gépi 

elkülönítésére. Ilyen jellemző például a formánsok frekvenciahelye. A tesztek során, a 

paraméterkeresés során kapott optimális SVM paraméterek a következők voltak: C=64, 

γ=0.125. 

 

17. ábra. A nemek szerinti osztályozás összesítése. 
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4.5. Az érzelemosztályozás vizsgálati egységének 

meghatározása 

Az irodalomban számos kutatás foglalkozik azoknak az akusztikai jellemzőknek a 

kiválasztásával, amelyek szerepet játszanak az érzelmek felismerésében, ám az alapvető 

érzelmi epizód (egy adott érzelem megnyilvánulásának) hossza korántsem tisztázott [46]. 

Kevés kutatás irányult a különböző méretű vizsgálati egységek összehasonlítására [72], 

annak ellenére, hogy ennek megismerése alapvető kiindulási pont az automatikus 

érzelem-felismerés felé. A megfelelő méretű elemzési egységnek egyfelől elegendő 

hosszúnak kell lennie, hogy az érzelmet fel lehessen ismerni belőle, valamint az egyes 

akusztikai jellemzők számítását el lehessen végezni rajta. Másfelől viszont olyan 

rövidnek is kell lennie, hogy ne tartalmazzon egyszerre több érzelmi epizódot, egyszerre 

több érzelmet. A témához kapcsolódó tézis kimondásáig a fő kutatások főleg színészek 

által bemondott érzelmi töltetű beszéddel foglalkoztak, amelyben izolált szavak, 

mondatok kerültek bemondásra, így ezzel a problémával ilyenkor nem kellett foglalkozni. 

Ám valós felhasználási körülmények között az érzelem-felismerés vizsgálati egységének 

meghatározása kritikus fontosságú lehet. Egyes kutatók rövidebb, szó-szintű egységek 

mellett érvelnek [22], ám már ők is hangsúlyozzák, hogy fontos a realisztikusabb, a valós 

felhasználási környezethez alkalmazkodó adatbázis feldolgozás. 

Björn Schuller és kollégái [22, 23] egy csonkoló eljárást használtak az érzelmi beszéd 

szegmentálására. Szintaktikailag és szemantikailag értelemmel rendelkező darabokat 

építettek, amelyek a beszéd egy MFCC-n alapuló Viterbi keresési algoritmussal alkotott 

kvázi-stacionárius egységei voltak. Beszélőváltás méretű egységeket, szótagokat, 

valamint a saját csonkolási eljárással kapott egységeiket hasonlították össze automatikus 

osztályozási kísérletek során. Az eredményeik szerint a csonkolt egységek jobb 

teljesítményt adtak, mint a szótagok, ám a beszélőváltás méretű egységek mindkét 

rövidebb idejű elemzési ablakot felülteljesítették. A kapott osztályozási pontosságuk 

azonban nagy adatbázis-függőséget mutat. 

Thurid Vogt és Elisabeth André széles körű vizsgálatot végzett különböző 

adatbázisokban található eltérő vizsgálati egységek között [24]. Különböző érzelmi 

töltetű egységeket használtak: nem lingvisztikus konstans hosszú egységet, automatikus 

szünetdetektálás által nyert egységet, lingvisztikai alapú egységet, izolált szavakat, 
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szövegkörnyezetbe ágyazott szavakat. Vizsgálataik során azt találták, hogy a megfelelő 

egység bizonyos mértékig az alkalmazott adatbázistól függ. Általánosságban 

megfigyelték, hogy a felismerés eredmények az elemzési egység hosszának 

növekedésével szintén emelkedik. 

Annak érdekében, hogy megvizsgáljam az általam eddig alkalmazott időbeli egység 

(intonációs frázis) helyességét, különböző időtartamú beszédszakaszokra is elvégeztem 

az osztályozási feladatot. Három különböző időtartam hosszúságú egységet vizsgáltam 

meg: szó, intonációs frázis, mondat. A mondat egység az alkalmazott spontán beszédet 

tartalmazó adatbázis esetén a beszélt nyelvi közlést jelenti, ám jelen esetben ez tipikusan 

egy mondatnyi lejegyzett szövegnek felel meg. Az osztályozási kísérleteket az eddig 

legalkalmasabbnak bizonyuló jellemzővektor összeállítással végeztem el: prozódiai, 

MFCCi és HNR jellemzők. 

4.5.1. Adatbázis újraszegmentálása 

A feladat elvégzéséhez a meglévő adatbázis szegmentálását ki kellett bővíteni, azokkal 

az egységekkel, amelyeket vizsgálni szeretnék. A három egység közül az intonációs 

frázisok már rendelkezésemre álltak, a feladat a szó-szintű és a mondat-szintű egységek 

annotálása, szegmentálása volt. 

A szószintű szegmentálást a már rendelkezésre álló intonációs frázisok pontos szóhatár-

menti feldarabolásával kaptam. Minden szó megkapta a hozzá tartozó intonációs frázis 

érzelmi címkéjét. A mondat-szintű egységek bejelölése során azokat a frázisokat, 

amelyek egymás után fordultak elő, valamint a közöttük lévő szünet 200 ms-nál kisebb 

volt, összevontam. Feltétel volt még továbbá az összevonásnál, hogy azonos érzelmi 

címkével legyenek ellátva. Ekkor az összevont mondat megkapta a közös érzelmi címkét. 

Míg az intonációs frázisok, definíciójukból adódóan mentesek voltak a beszédbeli 

újrakezdésektől, megakadásoktól, addig a mondatok mindezeket tartalmazhatták, ha a 

frázisok összevonása során ilyenek egy egységen belülre kerültek. Az összevonási 

eljárásnak megfelelően a spontán beszédet tartalmazó hanganyagban a mondat egység 

olyan beszédszakaszokat jelentett, amelyek nem feltétlenül képeztek egy befejezett nyelvi 

tartalmat, hanem a spontán beszédhez alkalmazkodva tartalmazhattak újrakezdéseket, 

megakadásokat, hezitálásokat.  
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4.5.2. Kiértékelés 

A kiértékelésnél, habár az osztályozási eredmény az egyes időbeli egységek osztályozási 

pontosságát megadja, az eltérő időbeli hosszegységek az értelmezhetőséget zavarhatják. 

Például tíz darab szóhiba tartozhat egyetlen legalább tíz szóból álló frázishoz, ám 

tartozhat tíz különböző frázishoz is, így tíz szóhiba frázis szinten lehet egy, de akár tíz 

hiba is. Ebből kifolyólag, a jobb értelmezés érdekében, a legkisebb egységre, a szószintre 

vonatkoztattam a hibaszámokat az alapján, hogy az adatbázisban szereplő konkrét 

hangminták mennyi szószintű egységet tartalmaztak. Az eredmények bemutatása során a 

táblázatok osztályozási pontosságai ezek alapján kerültek kiszámításra. 

4.5.3. Eredmények 

A korábban felépített osztályozó eljárást lefuttattam a három elemzési ablakmérettel 

szegmentált hangmintákra. Mint azt már korábban is írtam, az adatbázis folyamatos 

bővítés alatt van (a dolgozat írása közben is). Emiatt az eredményekben teljes 

osztályozási pontosság növekedés látható, ám ez nem befolyásolja az elemzési egységek 

összehasonlításának kiértékelését. A különböző szegmentálási egységekkel végzett 

automatikus osztályozások eredménye a 9. táblázatban és a 18. ábrán látható. A három 

megvizsgált időegység közül az intonációs frázis a legalkalmasabb az érzelem 

osztályozására az általam alkalmazott jellemzővektorok esetén. A tesztek során kapott 

optimális SVM paraméterek a következők voltak: C=64, γ=0.125. Fontos kihangsúlyozni, 

hogy a jelenlegi adatbázis spontán beszédet tartalmaz, tehát a megállapított időegység 

használható a szabad szerkezetű, spontán beszéd esetén. Az intonációs frázis jól 

meghatározható prozódiai jellemzőkkel, az alapfrekvencia és az energia időbeli 

lefutásával, a szomszédos intonációs frázisoktól jól elkülöníthető egység. Időbeli hossza 

követi az érzelmet kifejező szakasz méretét. Így az automatikus osztályozás során egy 

olyan alapegységet biztosít, amely gépileg felismerhető spontán beszédben is, ezáltal a 

II.2. tézis olyan állítást tartalmaz, amely valós felhasználási környezetben elhangzó 

spontán beszéd esetén való érzelem-felismerés esetére tartalmaz információt. 
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9. táblázat. Szó-osztályozási pontosság tévesztési mátrixai a megvizsgált három időegységre 

(kibővített mintaszámmal). 

Intonációs frázis-szintű beszédegységek 

 Harag Öröm Semleges Szomorúság 

Harag 0.83 0.08 0.05 0.04 

Öröm 0.27 0.48 0.13 0.12 

Semleges 0.04 0.04 0.92 0.01 

Szomorúság 0.10 0.10 0.06 0.74 

Átlagos osztályozási pontosság:  0.79 

 

Szó-szintű beszédegységek 

 Harag Öröm Semleges 
Szomorús

ág 

Harag 0.72 0.22 0.01 0.07 

Öröm 0.26 0.47 0.10 0.18 

Semleges 0.02 0.11 0.90 0.02 

Szomorúság 0.10 0.22 0.02 0.66 

Átlagos osztályozási pontosság: 0.66 

 

Mondat-szintű beszédegységek 

 Harag Öröm Semleges Szomorúság 

Harag 0.80 0.08 0.03 0.08 

Öröm 0.26 0.45 0.15 0.13 

Semleges 0.02 0.15 0.80 0.03 

Szomorúság 0.20 0.14 0.09 0.57 

Átlagos osztályozási pontosság: 0.70 

 

18. ábra. A három különböző nagyságú beszédegység esetén kapott osztályozási eredmények 

összehasonlítása. 
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II.2. Tézis [J1]: Kísérleti úton megmutattam, hogy a folyamatos, magyar nyelvű spontán 

beszédben a hang alapján, szemantikus tartalom figyelembe vétele nélkül történő 

automatikus érzelem-osztályozás legalkalmasabb alapegysége a vizsgált adatbázison a 

megvizsgált időegységek közül az alkalmazott jellemzővektorral az intonációs frázis. Az 

osztályozás javulása az intonációs frázis elemzési egység esetén a mondatszinthez 

viszonyítva 9 %, a szószinthez viszonyítva pedig 13 %. 
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5. Automatikus beszéddetektálás és 

beszédszegmentálás 

Beszédkommunikáció közben, főként hosszú beszélgetés esetén, a beszélő személy 

érzelmi állapota folyamatosan változik. Annak érdekében, hogy a beszélő mentális 

állapotát követni tudjuk, a folyamatos beszélgetést megfelelő szakaszokra kell tagolnunk. 

A II.2. tézisben tett megállapítás alapján ehhez egy lehetséges megfelelő szakasz az 

intonációs frázis. E szakaszok automatikus felismerésére rejtett Markov-modell alapú 

eljárást választottam, mivel a HMM, felépítéséből adódóan, jól követi az időbeli 

változásokat, alkalmas olyan feladatok megoldására, ahol a felismerni, osztályozni kívánt 

egységek időben változnak. Ezért a beszédfelismerésben nagyon elterjedt. A HMM 

megvalósítását a HTK [88] eszköztárral végeztem el. 

5.1. Rejtett Markov-modell 

Az emberi beszéd egy folyamatos történés, ebből kifolyólag leírhatjuk állapotokkal és 

állapotok közötti átmenetekkel. A rejtett Markov-modell a beszédfelismerés egyik 

előszeretettel alkalmazott módszere. A modell leírása úgy lehetséges, hogy az egyes 

állapotokhoz rendelt kibocsátási valószínűségeket, illetve az állapotátmenetek 

valószínűségeit becsüljük meg. Ezek a modell paraméterei. 

A modellnek van N darab lehetséges állapota (1-N-ig terjedő egész számokkal jelöljük); 

qt-vel hivatkozunk arra az állapotra, amelyben a modell a t-edik időpillanatban van. A 

modell az adott állapotban megfigyeléseket bocsát ki, ezeket érzékeljük mi. A 

megfigyelések a 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑀}  halmazból kerülnek ki, ahol M a lehetséges 

megfigyelések száma. Az egyes megfigyelések kibocsátásának a valószínűsége attól 

függ, hogy a modell éppen melyik állapotban van. A j állapotban a k indexű megfigyelés 

kibocsátási valószínűségét bj(k) jelöli: 

 𝑏𝑗(𝑘) = 𝑃(𝑜𝑡 = 𝑣𝑘|𝑞𝑡 = 𝑗), 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑀, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 (6.1) 

ahol 𝑜𝑡 az általunk érzékelt megfigyelés a t-edik időpillanatban. 
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Továbbá minden egyes megfigyelés kibocsátása után a modell átmehet egy másik 

állapotba. aij adja meg annak a valószínűségét, hogy i állapotból a j állapotba megyünk 

át: 

 𝑎𝑖𝑗 = 𝑃(𝑞𝑡+𝑡 = j|𝑞𝑡 = 𝑖), 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁 (6.2) 

A megfigyelő csak a modell által kibocsátott o1,o2,o3… megfigyelés sorozatot érzékeli, 

azt nem, hogy a modell éppen melyik állapotban van. Innen ered az elnevezésben a 

„rejtett” szó. 

Hogy melyik állapotból indulunk a legelején, azt a π-vel jelölt kezdőállapot-eloszlás 

határozza meg, πi annak a valószínűsége, hogy az i állapot a kezdőállapot: 

 𝜋𝑖 = 𝑃(𝑞1 = 𝑖), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 (6.3) 

Egy modell ezek után egyértelműen megadható 𝑁,𝑀, 𝐴 = {𝑎𝑖𝑗}, 𝐵 = {𝑏𝑗(𝑘)} és 𝜋 = {𝜋𝑖} 

értékekkel: 

 𝜆 = (𝑁,𝑀, 𝐴, 𝐵, 𝜋) (6.4) 

A 19. ábra egy hatállapotú Markov-modell működését mutatja be. 

A gyakorlatban a HMM-et úgy akarjuk felhasználni, hogy minden betanítandó mintához 

tartozzon egy-egy modell. Felismeréskor egy O=(o1,o2,…,oT) megfigyelés (mért  

jellemzővektor) érkezik, amelyhez kiszámítjuk, hogy melyik modell milyen 

valószínűséggel generálhatta. A legnagyobb valószínűséget adó modellt nevezzük a 

megfigyelés forrásának, vagyis azt mondjuk, hogy az adott modell által leírt mintát 

figyeltük meg. 
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19. ábra. Egy hatállapotú Markov Modell. 

Ehhez ki kell tudni számolni a P(O | λ) értéket, vagyis hogy az adott λ modell milyen 

valószínűséggel generál egy adott O megfigyelésvektort. A számításhoz fel kellene 

sorolni az összes lehetséges T hosszúságú állapotsorozatot. Meg kellene nézni, hogy 

melyik mentén milyen valószínűséggel áll elő az O megfigyelés. Végezetül összegeznünk 

kellene ezeket a valószínűségeket. Csakhogy ha bármely állapot következhet bármelyik 

után, a lehetséges állapotsorozatok száma NT! 

Ennek gyorsítására kínál lehetőséget az előre-hátra algoritmus (forward-backward 

algorithm). Legyen 𝛼(𝑖) annak a valószínűsége, hogy eddig éppen az első t darab 

megfigyelést (jellemzővektort) generálta a modell, és ezután az i állapotba került. 

 𝛼(𝑖) = 𝑃(𝑜1, … , 𝑜𝑡 , 𝑞𝑡 = 𝑖|𝜆) (6.5) 

Az 𝛼(𝑖) értékeket a t=1…T-re párhuzamosan számítjuk a következő módon: 

Kezdőlépés: 

1.  

 𝛼1(𝑖) = 𝜋𝑖𝑏𝑖(𝑜1), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 (6.5) 

Iteráció: 

2.  

 

𝛼𝑡+1(𝑗) = [∑𝛼𝑖(𝑖)𝑎𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

] 𝑏𝑗(𝑜𝑡+1), 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁, 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 1 (6.6) 

Végső összegzés: 
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3.  

 

𝑃(𝑂|𝜆) = ∑𝛼𝑇(𝑖)

𝑁

𝑖=1

 (6.7) 

Az iterációs lépés magyarázata: a j állapotba bármely korábbi i állapotból érkezhetünk, 

de ezen állapotban már elő kellett álljon az első t megfigyelés. Ez található a szögletes-

zárójelben. Ezt meg kell szorozni a megfelelő b értékkel, hisz a t+1-edik megfigyelést is 

ki kell bocsátani. 

Ez a számítási mód N2T nagyságrendű számítást igényel, ami gyakorlatilag elfogadható. 

Az előremutató 𝛼𝑡(𝑖) együtthatók mellett a 𝛽𝑡(𝑖) hátramutató együtthatókat is 

definiáljuk: 

 𝛽𝑡(𝑖) = 𝑃(𝑜𝑡+1, 𝑜𝑡+2, … , 𝑜𝑇|𝑞𝑡 = 𝑖, 𝜆) (6.8) 

Ez annak a valószínűsége, hogy a modell a t-edik időpillanatban az i állapotban van, és 

innen indulva pontosan a még hátralévő megfigyeléseket fogja generálni. 

Sok esetben jó lenne tudni (folyamatos beszédfelismerésnél pedig elengedhetetlen), hogy 

a sok lehetséges állapotsorozat közül melyik az, amelyik mentén a legnagyobb 

valószínűséggel áll elő a megfigyelés. 

Az előző eljárás alapján nem nehéz annak az állapotsorozatnak a megtalálása, amelyre 

P(q | O,λ) maximális. Az előző algoritmusban az összegek helyett a maximumokat kell 

feljegyezni. Ezen túlmenően minden lépésnél és állapotnál fel kell jegyezni azt a 

megelőző állapotot, amelyből a maximumot adó út érkezett. Az eljárás – amely Viterbi 

algoritmus néven ismert – végén ebből lehet visszakövetni a teljes útvonalat. 

A modellek betanításánál λ paramétereit becsüljük meg, pontosabban egy adott O 

megfigyelés és a λ modell esetén λ paramétereit úgy szeretnénk beállítani, hogy P(O | λ) 

maximális legyen. Erre megoldás a klasszikus tanítási módszer, a Baum-Welch 

algoritmus, amely lokális optimumhoz való konvergálást biztosít. Ez a paraméterbecslés 

a jellemzővektorok alapján történik (ot). Ezek a vektorok keretidőnként érkeznek a 

parametrizáló egységhez. Ez végzi a lényegkiemelést, ami esetünkben az alapfrekvencia, 

az összenergia és a spektrális jellemzők kiszámítását jelenti. (Pl. MFC)  
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5.2. Irodalom 

Mivel a beszéd által hordozott érzelmeket akarjuk automatikusan meghatározni, első 

lépésben a beszéd jelenlétét kell detektálnunk, ami önmagában is egy nehéz feladat 

természetes, általában zajos körülmények között. Az érzelmek felismeréséhez tehát 

elengedhetetlen egy olyan beszéddetektálás, amely elfogadható teljesítménnyel működik. 

A jóval bizonytalanabb gépi érzelemosztályozás eredményét egy kevésbé pontos 

beszéddetekció még tovább ronthatja. A valós beszédalkalmazások egyik követelménye 

a zajtűrés. A HMM alapon, zajos környezetben működő beszédalkalmazások során a 

zajtűrést be lehet ágyazni a HMM akusztikai modelljeibe (tipikusan beszéd-felismerési 

feladatok) vagy külön front-end rendszer is alkotható, a zajok egy előzetes kiszűrésére, a 

jel-zaj viszony javítására [33]. A jel-zaj viszony javítását megcélzó törekvések (speech 

enhancement) az eredeti jel módosításával járnak, amelyek az érzelmek kifejeződésének 

akusztikai paramétereit is módosítják [34, 35]. 

A beszéddetektálást (Voice Activity Detection, VAD) a telefóniában már közel 70 éve 

használják, ám valódi megoldás zajos környezetű beszéddetektálásra még azóta sem 

született, a téma még most is kutatás alatt áll. A HMM alapú beszéddetektálási 

megvalósítások a beszéden kívül csupán zajos beszéd, illetve zaj kategóriákat 

tartalmaznak a  beszéd detektálására [36, 37]. Ezzel szemben az egyes akusztikai 

eseménytípusokat is felismerő eljárások (Acoustic Event Detection, AED) a beszéden 

kívül számos egyéb akusztikai eseményhez is vesznek fel különálló kategóriákat, ám itt 

magának a beszédnek a felismerése alacsony pontosságú [41, 42, 44, 43]. A végcél itt az 

egyes akusztikai környezetek felismerése. 

Az általam elvégezni kívánt feladat a beszéd detektálása zajos hangfelvételekben 

különböző zajokhoz adaptált paraméterű akusztikai modellekkel, valamint e beszéd 

szakaszok megfelelő hosszúságú egységekre történő automatikus szegmentálása. Ehhez 

a fenti eljárásokat figyelembe véve az adott hosszúságú beszédszakaszokon kívül egyéb 

zajkategóriákat is elkülönítettem, amelyek felhasználásával a beszéd detektálásának 

pontosságát szeretném javítani. A vizsgálataim során megállapítást teszek a kétosztályos 

(beszéd-nem beszéd) valamint hozzáadott zaj kategóriák alkalmazásával történő 

automatikus beszéddetektálás teljesítményére. 
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Továbbá megvizsgálom, hogy a feladat mikor oldható meg nagyobb pontossággal: a 

beszéddetektálást és az osztályozást egy lépésben elvégezve, vagy külön bontva 

beszéddetektálás és intonációs frázis detektálás szakaszokra. 

5.3. Mobiltelefonos, zajos beszédet tartalmazó adatbázis 

Annak érdekében, hogy a beszéddetektálás természetes, zajos környezetben is 

működőképes legyen, szükségem volt egy olyan adatbázisra, amelyben az egyes zajok jól 

reprezentáltak. Így olyan akusztikai modelleket tudok létrehozni, amelyek az egyes 

zajkategóriákhoz jól illeszkednek. A beszéddetekciós eljárások vizsgálatához egy 

természetes utcai zajos, spontán telefonbeszélgetéseket tartalmazó felvételsorozat 

készült. Az adatbázist a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 

Beszédakusztikai Laboratóriumának dolgozói és hallgatói készítették mobiltelefonnal. A 

felvételeket három különböző zajszintre lehet osztani (10. táblázat). Vannak alacsony 

háttérzajú, zajmentesnek tekinthető környezetben készült felvételek. A zajjal terhelt 

beszélgetések két részre bonthatóak: közepesen zajos, ahol a beszéd még jól érthető, de 

különböző háttérzajok fordulnak elő (autó zaj, utcai zaj, háttérbeszéd); az erősen zajos 

felvételekben (< 8 dB jel/zaj viszony) a beszéd már nehezen érthető. Az egyes zajszintnek 

megfelelő felvétel időtartamok a 10. táblázatban láthatóak. 

10. táblázat. Felvételek hossza osztályok szerint. 

Zajszint Jel/zaj viszony Felvételek hossza [perc] 

Alacsony > 30 dB 27,05 

Közepes 8 dB – 30 dB 48,09 

Magas < 8 dB 18,03 

A felvételek a felhasználás alapján is két csoportra oszthatóak: a kötött beszédet 

tartalmazó felvételek időben jól elkülönülő különálló mondatokat, míg a spontán beszédet 

tartalmazó felvételek egybefüggő, folyamatos beszédanyagot tartalmaznak. Ezek 

egyenletesen oszlanak el az egyes zajszintű felvételek között. 

A felvételek annotálása frázis szinten történt, a Praat szoftver felhasználásával [81]. A 

címkefájl két sort tartalmaz: „beszéd” és „zaj” sort . Ezek tovább bonthatóak különböző 

kategóriákra, amelyeket a 11. táblázat ábrázol.  
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11. táblázat. Alkalmazott jelölések az adatbázis annotálása során. 

Sor neve Hangtípus Jelölés 

beszéd 

beszéd b 

zajos beszéd z 

szünet a 

beszédben 
u 

zaj 

gépjárműzaj a 

gesztusok g 

beszéd a 

háttérben 
k 

szélzaj s 

telefonhang t 

recsegés r 

ütés h 

levegővétel l 

5.4. A beszéddetektálás és –szegmentálás lehetséges 

megvalósításai 

Az általam megvalósítandó HMM alapú felismerő az intonációs frázis szakaszokra való 

tagolást és a beszéddetektálást egyazon felismerési folyamaton belül is meg tudja 

valósítani (megfelelő akusztikai modellekkel), ám kérdés, hogy a feladatot két részre 

bontva (egy beszéddetektálás után a kapott beszéd szakaszok intonációs frázisokra 

tördelése) a pontosság javul-e. E különválasztás azért lehet indokolt, mert a beszédet 

tartalmazó időkeretek felismeréséhez eltérő akusztikai paraméterekre lehet szükség a két 

feladatban. A beszéd felismerése feltehetően főként a spektrális tartományon múlik, míg 

az intonációs frázisok időbeli határait a prozódiai jegyek határozzák meg. A fentiek 

vizsgálatára a következő kísérleteket végeztem el: 

 Megvizsgáltam a különböző zaj-modellekel kiegészített felismerés 

beszéddetekcióra gyakorolt hatását a beszéddetektálási feladat különböző 

akusztikai modellcsoportokkal való lefuttatásával. 
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 Megvizsgáltam, hogy az intonációs frázis automatikus felismerése a 

beszéddetekcióval együtt, egy lépésen belüli megvalósítása, vagy a két részre 

osztott felismerési feladat adja a pontosabb eredményt. 

5.5. A Markov-modellek hosszának és az előfeldolgozás 

időparamétereinek meghatározása 

A beszéddetektálás koncepciója a következő volt: az eljárás során nem csupán a beszéd 

és nem beszéd szakaszokat különböztetjük meg egymástól, hanem a beszéd mellett 

különböző zajtípusokat is felismerünk. Így – még akkor is, ha az egyes zajkategóriák 

egymástól való elkülönítése nem pontos – a beszéd meghatározása eredményesebb lesz, 

mivel a különböző akusztikai sajátosságokkal rendelkező zajkategóriák a nem beszédet 

tartalmazó időkereteket biztosabban, pontosabban leírják. A beszéddetektálást végző 

tervezett alrendszer rejtett Markov-modell alapon működik. A modellek betanításához 

egy megfelelő szakaszokra szegmentált adatbázist használtam fel. 

Az akusztikai előfeldolgozás során a számítási paramétereket (alkalmazott számítási 

ablakméret, lépésköz) körültekintéssel kell megválasztani. A nem megfelelő számítási 

ablakméret olyan értékeket eredményez, amelyek nem a megoldandó feladathoz 

illeszkednek. Az alapfrekvencia, színkép és intenzitás értékek túl rövid időablakkal 

történő kiszámítása (~25 ms) az egyes beszédhangok részleteiről ad információt. A jelen 

feladat szempontjából ez nem helyes, ugyanis ez időben nagymértékben ingadozó 

alapfrekvencia menetet eredményez, amely a HMM tanulását elrontja (a Markov-láncok 

rövidebb szakaszokat fognak megtanulni). Ezzel ellentétesen, a túl hosszú ablakméret (> 

~350 ms) alkalmazása sem megfelelő, ekkor ugyanis a detektálni kívánt változásokat a 

rendszer kiátlagolja, így azokat a HMM nem fogja megtanulni. A hangmintákból a 

következő jellemzőket számítottam ki: 

 100 ms-os ablakmérettel, 10 ms-os lépésközzel kinyertem az alapfrekvenciát, 

intenzitást, 

 10 ms-os lépésközzel kinyertem 12 MFC komponenst, amelyhez a következő 

számítási ablakméretek közül egy tesztsorozattal választottam: 100 ms, 250 ms, 

500 ms és 750 ms. 
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A 20. ábra a színképi előfeldolgozás során alkalmazott ablakméret hatását mutatja a 

beszéddetektálás pontosságára. Az ábra relatív felismerési pontosságot mutat, azaz a 

legrosszabbhoz viszonyított eredményeket. A kiértékelést 10 ms-onként végeztem az 

automatikus felismerés eredményét a kézi szegmentáláshoz hasonlítva. Látható, hogy a 

legrosszabb eredményt a 100 ms-os ablakméret használata eredményezte, a legjobbat 

pedig az 500 ms-os ablakméret. Ezután a relatív felismerési eredmény újra csökkenni 

kezdett. Ennek megfelelően ezután az 500 ms-os számítási ablakméretet alkalmaztam. 

 

20. ábra. Az előfeldolgozás során alkalmazott színképi számítási ablakméret hatása a 

beszéddetektálásra. 

Az előfeldolgozás során kapott alaphang és intenzitás értékeket 500 ms-os ablakméretű 

medián, illetve mean szűréssel simítottam. Az így kapott jellemzők, valamint ezek első 

és második deriváltjai (jelölés:  és ) kerültek a minták végső jellemzővektoraiba. 

A HMM modelleket a zajok, valamint a beszéd akusztikai tulajdonságaihoz igazítottam. 

A különböző típusú osztályokhoz eltérő hosszúságú Markov-modelleket alkalmaztam. Ez 

a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 19. ábrán látható Markov-lánc állapotszáma az adott 

osztálytól függ. A láncok hosszainak meghatározásához a beszédre és az egyes 

zajtípusokra a 12. táblázat szerinti négyféle csoportosítást alkalmaztam (a kategóriák 

jelölése a 11. táblázatban szerepel). A kiindulási csoportosítás (1. csoport) esetében a 

beszédet tartalmazó kategóriák 11 állapotot, a zajkategóriák 5, illetve 3 állapotot kaptak, 

annak függvényében, hogy a bennük található zaj színképe mennyire tekinthető 

stacionáriusnak. A következő csoportosításban a zajos beszéd is nagyobb állapotszámot 

kapott. A harmadik csoportosításban egy köztes állapotszámot vezettem be. Végül a 
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negyedik csoportosítás az egyes kategóriák adatbázisból számított átlagos időhosszának 

információi alapján készült. 

12. táblázat. Az egyes akusztikai kategóriákhoz alkalmazott Markov-modell hosszak csoportosítása. 

Csoport 

azonosítója 
1. 2. 3. 4. 

Kategóriák 

csoportosítása 

11 állapot: b,k 

5 állapot: a,g,s,u,r,z 

3 állapot: l,t 

11 állapot: b,k,z 

5 állapot: a,g,s,u,r 

3 állapot: l,t 

14 állapot: b,z 

11 állapot: k,s 

5 állapot: a,g,u,r,t 

4 állapot: l 

14 állapot: b,z,k 

11 állapot: s,a,u 

5 állapot: g,r 

4 állapot: l,t 

 

21. ábra. Az egyes állapothossz csoportosításokkal kapott relatív felismerési pontosságok. 

Az egyes csoportokkal kapott relatív felismerési pontosságokat a 21. ábra mutatja. Az 

ábra relatív felismerési pontosságot mutat, azaz a legrosszabbhoz viszonyított 

eredményeket. A kiértékelést 10 ms-onként végeztem az automatikus felismerés 

eredményét a kézi szegmentáláshoz hasonlítva. A legjobb eredményt a negyedik, a 

kategóriák áltagos időhosszak alkalmazásával kapott csoportosítás adta. Az ennek 

megfelelő, a továbbiakban alkalmazott kategória-állapotszám összerendeléseket mutatja 

a 13. táblázat. Ezek használatával azok az osztályok, amelyek nagyobb időtartam alatt 

megvalósuló akusztikai eseményeket tartalmaznak (beszéd, háttérbeszéd, zajos beszéd, 

autózaj, stb.) hosszabb Markov-láncot kaptak (állapotszám nagyobb), míg a rövidebb 

egységek (pl. recsegő zaj) rövidebbet. Így a beszéd nem lesz túl kis szakaszokra tagolva. 

13. táblázat. A alkalmazott Markov-modellek végső állapotszám-csoportosítása. 

Állapotszám Osztályok 

14 b, z, k 

11 s, a, u 

5 g, r 

4 l, t 
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5.6. A beszéddetektálás és eredménye 

A zaj modellek használatának hatását négy modell-csoportosításon keresztül vizsgáltam 

meg: 

I. 10 osztály (beszéd, zajos beszéd, csend, 7 zaj osztály) 

II. 4 osztály (beszéd, zajos beszéd, csend, összevont zaj osztály) 

III. 3 osztály (beszéd, csend, összevont zaj osztály) 

IV. 3 osztály (beszéd, csend, összevont zaj osztály és zajos beszéd együtt) 

A tesztelések során a felvételek 30%-át választottam ki tesztelése, 70%-át pedig tanításra. 

Mind a tesztelő, mind pedig a tanító minták egyenletesen tartalmaztak eltérő zajszintű 

felvételeket. Az eredményeket 10 ms-os időléptékkel összehasonlítottam a tesztfelvételek 

kézi címkézésével. A 14. táblázat (22. ábra) a beszédrészek felismerésének pontosságát 

tartalmazza. 

14. táblázat. Az egyes modellcsoportosításokkal kapott beszédrész felismerési eredmények. 

I. II. III. IV. 

0,916 0,869 0,878 0,876 

 

22. ábra. Az egyes modellcsoportosításokkal kapott beszédrész felismerési eredmények. 

A felismerési arányok alapján a felhasznált adatbázison a különböző zajmodelleket 

használó eljárás jobban teljesített, mint az összevont zajosztályokat használó eljárások. 

  

0,84

0,85

0,86

0,87

0,88

0,89

0,9

0,91

0,92

Minden zaj Összevont zaj 1 Összevont zaj 2 Összevont zaj 3

O
sz

tá
ly

o
zá

si
 p

o
n

to
ss

ág



83 

 

III.1. Tézis [B2, C1, J2]: A beszéd detektálására rejtett Markov-modelleken alapuló 

eljárást dolgoztam ki, több, a zajtípusok akusztikai tulajdonságaihoz illeszkedő, 

optimalizált zajmodell alkalmazásával telefonsávos spontán beszélgetések esetén. A 

zajmodellek alkalmazásával a felismerési eredmény az adott adatbázison 4.6%-al 

javítható a két akusztikai modellen alapuló (beszéd, nem beszéd modell) detektáláshoz 

képest. 

5.7. A beszédszegmentálás és eredménye 

A következő felmerülő kérdés az volt, hogy az intonációs frázisok detektálása milyen 

pontossággal érhető el. A beszéddetekciós eljárás során a HMM alapú megoldás 

lehetőséget biztosít arra, hogy a szegmentálás feladatát egyszerre végezze el magával a 

beszéd detektálásával (23. ábra). Ehhez az intonációs frázis méretű annotált szakaszokból 

épített akusztikai modellek voltak szükségesek. A felismerés során így nem csupán a 

beszéd szakaszokat, hanem egyben a megfelelő szakaszhatárokat is megállapítja a 

rendszer. Ám ennek pontossága kérdéses volt, ugyanis a beszéddetektálás során olyan 

spektrális jellemzőket is figyelembe veszünk, amelyek a frázisok határainak 

megállapításakor szükségtelenek, a felismerést pontatlanná tehetik. Ezért megvizsgáltam, 

hogy a két detektálási feladatot különválasztva (24. ábra), eltérő jellemzővektorokkal, 

illetve egyben megvalósítva milyen eredményeket kapok. A tanításra, illetve tesztelésre 

felhasznált minták száma és csoportosítása szintén a korábban alkalmazott 70, illetve 30% 

volt. A kiértékelés során az eredeti kézi annotálás címkéihez hasonlítottam a felismerés 

eredményét. A jellemzővektorban használt időben simított értékek miatt az egyes 

szakaszhatárok kiértékelésénél 200 ms-os eltérést engedtem meg, ugyanis az 

előfeldolgozás során a használt ablakméretekből adódóan valamekkora eltolással 

számolnunk kell. 
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23. ábra. Egy-lépéses intonációs frázis szegmentáló. 

 

24. ábra. Két-lépéses intonációs frázis szegmentáló. 

Az első esetben, amikor a két feladatot egy felismerési lépésben valósítja meg a rendszer, 

a tanítás során alkalmazott jellemzővektor megegyezett a beszéddetektálás során 

alkalmazottal: f0,  f0,  f0, E, E, E, 12 MFCC. 

A második esetben az előző tézisnél alkalmazott beszéddetekciós eljárás után történt a 

beszéd szegmentálása. A szegmentálás során a jellemzővektorból a spektrális 

paramétereket elhagytam, azaz a prozódiai jegyeket (alapfrekvencia, intenzitás) 

használtam fel (15. táblázat). 
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15. táblázat. Az egyes feladatok során alkalmazott akusztikai jellemzők. 

Beszéddetekció 
prozódia: f0,  f0,  f0, E, E, E 

színkép: 12 MFCC 

Egy-lépéses 
intonációs frázis 
szegmentálás 

prozódia: f0, f0, f0, E, E, E 
színkép: 12 MFCC 

Két-lépéses 
intonációs frázis 
szegmentálás 

Beszéddetektálás Intonációs frázis szegmentálás 

prozódia: f0, f0, f0, E, E, E 
színkép: 12 MFCC 

prozódia: f0, f0, f0, E, E, E 

A kapott felismerési értékek azt mutatják, hogy a külön megvalósított detektáló, illetve 

szegmentáló eljárás pontosabban találja el az intonációs frázisok szakaszhatárait. A 

szegmentálási pontosságot a 16. táblázat (25. ábra) tartalmazza. A szegmentálás 

eredményére példa látható a 26. ábrán. 

16. táblázat. A beszéddetektálás és –szegmentálás eredményei egy-, illetve kétlépéses megvalósítás 

esetén. 

Egylépéses felismerés Kétlépéses felismerés 

0.73 0.81 

 

25. ábra. A beszéddetektálás és –szegmentálás eredményei egy-, illetve kétlépéses megvalósítás 

esetén. 
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III.2. Tézis [B2, C1, J2]: Kidolgoztam egy olyan optimalizált rejtett Markov-modelleken 

alapuló eljárást, amely képes telefonsávos spontán magyar nyelvű beszéd esetén a 

beszédet automatikusan intonációs frázisokra szegmentálni. Az eljárás kétféleképpen is 

megvalósítható: 

a. a III.1 tézisben bemutatott beszéddetektáló eljárással egybekötve (egylépéses 

szegmentálás), 

b. a beszéddetektáló eljárástól különálló lépésben (kétlépéses szegmentálás). 

A vizsgált adatbázis esetén az intonációs frázisokra történő kétlépéses szegmentálás 

pontossága 81%-ot ért el, amely 11%-os növekedést mutat a beszéddetektáló eljárással 

való együttes megvalósításhoz képest. 

 

26. ábra. Példa az automatikus felismerés eredményére (alsó sor a kézi szegmentálást, a felette lévő 

sor a gépi szegmentálást mutatja). Jelölések: b – beszéd, a – autózaj, u – csend, l – levegővétel, 

na – nem azonosított, r – recsegés. 
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6. Eredmények alkalmazhatósága 

A kutatásaim eredményeként elkészítettem egy általános valós időben működő 

érzelemfelismerő rendszer moduljait, ami a beszédtartalomtól függetlenül képes az 

érzelmek felismerésére spontán beszédben, követve a beszédben lezajló érzelmi 

változásokat, úgy, hogy elvégzi a beszéddetektálást, az intonációs frázis szegmentálását, 

és frázis egységekben az érzelmek osztályozását, amint azt a 27. ábra mutatja. A valós 

idejű alkalmazás értelemszerűen itt az érzelemhez használt elemzési ablakmérethez 

alkalmazkodó késleltetést jelenti, ugyanis csak a felismerési egység végeztével tudunk 

arról információt megállapítani. Egy intonációs frázis időtartama széles tartományban 

változhat, akár 0,5 másodperctől 3-4 másodpercig. A rendszer futási sebességéről néhány 

adat: az SVM a kapott jellemzővektorról egy Intel Core i5 típusú processzoron 3,30 GHz 

sebességgel 5 ms alatt hoz döntést. A tanított modell 17 MB memóriát foglal. Ezek 

alapján azonban nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket, ugyanis eltérő 

architektúrájú processzoron és eltérő operációs rendszeren ezek az adatok nagymértékben 

változhatnak. Az eljárás megfelelő implementálása a sebességet is optimalizálja. 

 

27. ábra. Az automatikus érzelemfelismerő blokk-vázlata. 

A kutatás során a cél mindig az új eredmények alkalmazhatósága volt. Minden tézis, új 

megállapítás arra irányult, hogy a gyakorlati megvalósítást előbbre vigye. A tézisekben 

bemutatott eredmények alapján elkészítettem egy általános emberi érzelem-felismerési 

célra alkalmas gépi felismerő motort, amely hang alapján, a szemantikus információ 
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figyelembe vétele nélkül képes az emberi érzelmeket spontán beszédben automatikusan, 

a változásokat folyamatosan követve kategorizálni. Ennek jelenlegi korlátja az adatbázis 

méretéből adódik, ugyanis az jelenlegi állapotában csupán az általam vizsgált négy 

érzelemből tartalmaz elegendő mintát. Ám a felismerő motorhoz a modellek szabadon 

bővíthetők, így további felvételek gyűjtése esetén a felhasználási kör jelentősen 

kiterjeszthető. Lehetőség van továbbá az akusztikai jellemzők bővítésére is, ily módon 

adott adatbázis esetén is fejleszthető az eredmény. A blokkvázlaton látható megoldás 

futtatása napjaink számítástechnikai teljesítményének már egyáltalán nem akadály. Akár 

már táblagépek is tudják futtatni, ám online stream megoldással, azaz oly módon, hogy a 

készülék a hangfelvételt egy szerverre küldi, a tényleges feldolgozás azon történik, 

könnyen kivitelezhető (kicsit nagyobb késleltetéssel). 

Az érzelmek gépi felismerésének felhasználása az ember és gép közötti 

kommunikációban történik elsősorban. Egy adott eszközzel szemben támasztott 

felhasználói élményt jelentősen javíthatja, ha az olyan reakciókat képes előállítani, ami 

alkalmazkodik a felhasználó hangulatához. Ezt a témát célozta meg a TÁMOP-4.2.2-

08/1/KMR-2008-0007 pályázat, amelyben a felismerő motort alkalmazták. 

Egy másik felhasználási lehetőség ügyfélközpontokban statisztika készítése az ügyfelek 

elégedettségéről. Az SPSS Hungary KFT megbízásából végeztem ügyfél elégedettségi 

vizsgálatot. Ez a munka jó példa arra, hogy a felismerő motor alatt a modellek szabadon 

cserélhetőek. Itt az általam vizsgált négy érzelem helyett csupán kettő modellt hoztam 

létre: semleges, elégedetlen (amely főként ideges érzelmet takart). Az ügyfelek 

elégedetlenségi szintjének felderítése az automatikus megfigyelési technika használatával 

(30 másodperces monitorozó ablakban, 20 másodperces időlépéssel) 11,3%-ban tért el a 

kézi címkézések eredményétől. További hasznosítási lehetőség orvosi diagnosztikai 

alkalmazásokban képzelhető el, ahol egyes idegi betegségek detektálására alkalmas, az 

orvosi betegellátás kiegészítőjeként. 

Alkalmazási lehetőség jelentkezik továbbá az általános beszédfelismerésben. Az 

érzelem-felismerés az általános beszéd-felismerési folyamatban a gondolati tartalom 

helyes felismerését segítheti. 
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7. Összegzés és téziseim összefoglalása 

Értekezésemben megvizsgáltam az érzelmek akusztikai megjelenését a beszédben, 

valamint azok gépi osztályozásának lehetőségét, az érzelmi tartalom vizsgálatához 

használt alapvető elemzési ablak méretét. Megvalósítottam egy automatikus 

beszéddetektáló, és –szegmentáló eljárást, amely alkalmazható az automatikus gépi 

érzelem-felismeréshez. 

A bevezetésben átfogó képet mutattam az érzelem felismerés területéről, a számos 

tényezőről, amely közrejátszik az emberi érzelmek kifejezésekor, illetve azok 

észlelésekor, értelmezésekor. Az kutatások során az érzelmek egyik általános 

osztályozása szerint azokat kategóriákba sorolják (például idegesség, harag, félelem), így 

a későbbi felismerés tárgya a beszédminták osztályozása ezen kategóriák szerint. 

Kutatásom kezdetekor az alapérzelmek gépi osztályozása sem volt kiforrott technika. 

Érdemes elgondolkozni azon, hogyha ezen érzelmek kategorizálásán túl szeretnénk lépni, 

akkor a finomabb eltéréseket nehezen tudjuk definiálni a fentebb említett módon, illetve 

ezen egzakt kategóriák esetén túl nagyra nőne a kategóriák száma. Ennél egy árnyaltabb 

képet alkothatunk, ha nem osztályokat alkalmazunk, hanem az egyes érzelmeket egy 

kétdimenziós térben ábrázolva, azokat orientáltságuk (pozitív, negatív), illetve aktivációs 

szintjük (intenzitásuk) szerint jellemezzük. Így átmeneteket is le tudunk írni, illetve meg 

tudjuk mondani egy érzelem „szintjét”. A két ábrázolásmód között azonban kölcsönös 

megfeleltethetőség van, így bármikor át lehet térni egyikről a másikra. 

Egyéb tényezők is befolyásolják érzelmeink megítélését, ilyen például a kulturális 

környezetünk. Új, 2011 körüli kutatások is bizonyítják, hogy eltérő nyelveket beszélő 

személyek különbözően ítélik meg, ismerik fel az egymás által kifejezett érzelmeket. Ám 

az is megfigyelhető, hogy az általam vizsgált négy érzelem esetén ezen tényező nem bír 

akkora befolyással. Emiatt, annak ellenére, hogy az ismertetett tézisek során magyar 

nyelvű adatbázissal foglalkoztam, az eredmények nem csupán a hazai kutatásban 

mutatnak fel újdonságokat. 

Az általam bemutatott, illetve alkalmazott adatbázis készítésekor igyekeztem a valós 

használati körülményeknek megfelelni. Számos kutatást végeztek már érzelem-

felismerés területen, ám kutatásom kezdetekor ezek nagy többsége amatőr bemondók, 

illetve színészek irányított felvételei. Az ezeken mért akusztikai jellemzők, habár nem 
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drasztikusan, de eltérnek a spontán beszédben mért értékektől. Ezért olyan hanganyagot 

állítottam össze, amely spontán beszélgetéseket, illetve beszédeket tartalmazott, 

improvizációkból és hétköznapi környezetből. Az érzelem vizsgálati egysége sem volt 

eldöntött kérdés, sőt még most sem az. Az általam választott egység az intonációs frázis 

volt, amely elég kicsit ahhoz, hogy ne tartalmazzon egyszerre két eltérő érzelmet, ám elég 

nagy ahhoz, hogy abból azt fel lehessen ismerni, illetve az akusztikai jellemzők 

számítását el lehessen végezni rajta. 

A következőkben tételesen felsorolom a korábbiakban összefüggésekben is bemutatott 

téziseimet, valamint azok rövid összefoglalóját is leírom. 

I.1. Tézis [B1]: Statisztikai úton kimutattam, hogy a vizsgált magyar nyelvű spontán 

beszédet tartalmazó adatbázison a vizsgált prozódiai akusztikai jellemzők, az átlagos 

alaphang, az alaphang-változás és az intenzitás intonációs frázis egységeken mérve az 

általam vizsgált négy érzelem esetén szignifikáns eltérést mutatnak 95%-os szignifikancia 

szint mellett. Az érzelem-páronkénti összehasonlítások során a vizsgált prozódiai 

akusztikai jellemzők szerepe az érzelemtől függően változik: 

a) Az átlagos alaphang értékek, valamint az alaphang átlagos változásának eltérése 

a semleges-öröm, semleges-harag, semleges-szomorúság, harag-öröm, harag-

szomorúság érzelempárok esetén 95%-os szignifikancia szinten szignifikáns, 

viszont az öröm- szomorúság érzelempár esetén nem szignifikáns. 

b) Az átlagos intenzitás értékek eltérése a semleges-öröm, semleges-harag, öröm- 

szomorúság, harag-öröm, harag-szomorúság érzelempárok esetén 95%-os 

szignifikancia szinten szignifikáns, viszont a semleges-szomorúság érzelempár 

esetén nem szignifikáns. 

A tézis az érzelem érzékeléséhez, kifejezéséhez használt akusztikai jellemzők 

vizsgálatára irányul. Az irodalomban, a tézis megfogalmazásáig általánosan elterjedt volt 

a prozódiai jellemzők használata, tehát a beszéd szupraszegmentumainak vizsgálata. 

Ezeket főleg színészek, amatőr bemondók irányított felvételein végezték, miközben a 

spontán beszéd az olvasott szövegtől, illetve az irányított bemondásoktól jelentősen eltér. 

A tézisben megállapítást teszek arra vonatkozóan, hogy a vizsgált spontán beszédet 

tartalmazó adatbázison ezen akusztikai jellemzők érzelmet leíró, megkülönböztető 

hatásai szintén érvényesülnek a tézisben kimondott sajátosságokkal. A tézis bizonyítását 

statisztikai vizsgálatokkal végeztem. A tesztek eredménye azt mutatta, hogy a vizsgált 
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négy érzelem esetén az intenzitás deriváltjának, azaz az időbeli változásának kivételével 

a többi vizsgált jellemző (alaphang átlag, alaphang időbeli változása, intenzitás átlaga) 

szignifikáns eltéréseket mutat az intonációs frázisokon, mint alapegységeken elvégzett 

elemzések esetén. 

Ezután a következő két tézisben a színképi információkra teszek megállapítást, azaz 

megvizsgáltam, hogy a fenti jellemzők mellett, a spektrális tartományban megjelenő 

információ milyen módon járul hozzá az érzelem leírásához. Az általam választott 

jellemzők a mel-sávos energia értékek és a harmonikus-zaj komponens arány (HNR) 

voltak. Az előző leírja az érzelmenként mért átlagos beszédszínképet, míg a HNR a 

hangszalagok feszítettségéről árul el információt, mely egyes érzelmek esetén indokolt 

vizsgálati jellemzőnek tűnt. 

I.2. Tézis [B1]: Statisztikai úton kimutattam, hogy a vizsgált magyar nyelvű spontán 

beszédet tartalmazó adatbázison a vizsgált spektrális akusztikai jellemzők, vagyis a mel-

sávonként vett átlagos energiaértékek intonációs frázis egységeken mérve az általam 

vizsgált négy érzelem esetén szignifikáns eltérést mutatnak 95%-os szignifikancia szint 

mellett. Az érzelem-páronkénti összehasonlítások során a mel-sáv csoportonként vett 

átlagos energiaértékek szerepe az érzelemtől függően változik: 

a) Az alsó frekvenciatartományba (1-5 mel-sávok) eső átlagos energia értékek 

eltérése a semleges-öröm érzelempár esetén 95%-os szignifikancia szinten 

szignifikáns, viszont a semleges-harag, semleges-szomorúság, harag-öröm, 

harag-szomorúság, öröm-szomorúság érzelempárok esetén nem szignifikáns. 

b) Az alsó-közép frekvenciatartományba (6-12 mel-sávok) eső átlagos energia 

értékek eltérése a semleges-harag, semleges-szomorúság, semleges-öröm, harag-

öröm, harag-szomorúság érzelempárok esetén 95%-os szignifikancia szinten 

szignifikáns, viszont az öröm-szomorúság érzelempár esetén nem. 

c) A felső-közép frekvenciatartományba (13-21 mel-sávok) eső átlagos energia 

értékek eltérése minden egyes érzelempár esetén 95%-os szignifikancia szinten 

szignifikáns. 

d) A felső frekvenciatartományba (22-31 mel-sávok) eső átlagos energia értékek 

eltérése a harag-semleges, harag-öröm, harag-szomorúság érzelempárok esetén 

95%-os szignifikancia szinten szignifikáns, viszont a semleges-öröm, semleges-

szomorúság, öröm-szomorúság érzelempárok esetén nem. 
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I.3. Tézis [B1]: Statisztikai úton kimutattam, hogy a vizsgált magyar nyelvű spontán 

beszédet tartalmazó adatbázison az átlagos harmonikus-zaj komponens arány értékek 

eltérése intonációs frázis egységeken mérve a semleges-harag, semleges-öröm, harag-

öröm, harag-szomorúság, öröm-szomorúság érzelempárok esetén 95%-os szignifikancia 

szint mellett szignifikáns, viszont a semleges-szomorúság érzelempár esetén nem 

szignifikáns. 

A tézisek azt állítják, hogy a vizsgált színképi jellemzők is szignifikáns eltérést mutatnak 

a tézisben kimondott sajátosságokkal az általam vizsgált négy érzelem esetén, tehát ha az 

érzelmeket szeretnénk felismerni, osztályozni, akkor nem csupán a prozódiai jegyeket 

kell felhasználnunk, hanem ezek mellett színképi jellemzőket is. Mivel az adatbázis 

fonémastatisztikája megfelel az áltagos magyar köznapi beszéd fonémastatisztikájának, 

így beszélhetünk nemcsak érzelmileg semleges átlagos magyar köznyelvi 

beszédszínképről, hanem dühös, örömöt kifejező és szomorúságot kifejező érzelmekhez 

tartozó átlagos köznyelvi beszédszínképről. 

A következő téziscsoportom olyan megállapításokat tesz, amely az automatikus érzelem-

felismerés megvalósításának alapjait segíti, elvégezve az érzelmek osztályozását.  

II.1. Tézis [B1, B2, B3, C1, C2, C3]: Kísérleti úton megmutattam, hogy a hang alapján, 

szemantikus tartalom figyelembe vétele nélkül, az automatikus érzelem osztályozás 

megvalósításakor, a vizsgált magyar nyelvű spontán beszédet tartalmazó adatbázis 

esetén négy érzelmi kategóriát (harag, öröm, semleges, szomorúság) alkalmazva az 

alapvető prozódiai jellemzők (dallammenet, energiaváltozás) mellett a spektrális 

akusztikai jellemzők (MFCC, HNR) használata javítja a felismerést. Az MFCC 

alkalmazása 9%-al, az MFCC és HNR együttes alkalmazása pedig 16%-al javította a 

felismerést az alap prozódiai jellemzőkkel történő osztályozáshoz képest. 

A tézis fontos következménye, hogy a spektrális jellemzők a prozódiai jegyekkel történő 

teljesítményhez képest az eredményt spontán beszéd esetén 16%-al javították. Mivel a 

beszéd képzése nemenként eltérő tulajdonságokat mutat a vizsgált jellemzőkben, ezért 

megvizsgáltam azt az esetet, ha a hanganyagot különbontom e kategóriák szerint. Nemek 

szerinti szétválasztáskor mindkét nem esetén növekedett felismerési pontosságot lehetett 

elérni, és ennek megfelelően az átlagos nemenkénti osztályozási pontosság is javult. 

Ennek az eredménynek a felhasználása is természetesen adódik egy érzelem-felismerő 

rendszerben. 
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Az említett rendszerben szintén fontos kérdés az elemzési ablakméret kiválasztása, 

amelyen belül az érzelmi osztályozási döntéseinket meghozzuk. Annak érdekében, hogy 

megvizsgáljam az általam eddig alkalmazott időbeli egység (intonációs frázis) 

helyességét, különböző időtartamú beszédszakaszokra is elvégeztem az osztályozási 

feladatot. Három különböző időtartam hosszúságú egységet vizsgáltam meg: szó, 

intonációs frázis, mondat. 

II.2. Tézis [J1]: Kísérleti úton megmutattam, hogy a folyamatos, magyar nyelvű spontán 

beszédben a hang alapján, szemantikus tartalom figyelembe vétele nélkül történő 

automatikus érzelem-osztályozás legalkalmasabb alapegysége a vizsgált adatbázison a 

megvizsgált időegységek közül az alkalmazott jellemzővektorral az intonációs frázis. Az 

osztályozás javulása az intonációs frázis elemzési egység esetén a mondatszinthez 

viszonyítva 9%, a szószinthez viszonyítva pedig 13%. 

A tézis állítása szerint az eddig alkalmazott elemzési egység megállja a helyét, az 

alkalmas egy valós rendszerbe való beépítésre. 

Az automatikus működés megvalósításához azonban szükség van még egy olyan eljárásra 

is, amely ezt a megfelelő szegmentálást el is tudja végezni. E szakaszok automatikus 

felismerésére rejtett Markov-modell (hidden Markov model, HMM) alapú eljárás 

választottam, mivel a HMM felépítéséből adódóan jól követi az időbeli változásokat, 

alkalmas olyan feladatok megoldására, ahol a felismerni, osztályozni kívánt egységek 

időben változnak. A szegmentációs fázisban több feladatunk is van egyszerre. Nem elég 

a beszédszakaszokat megfelelően feldarabolni, először a beszédet is fel kell ismernünk a 

hangjelből, amely feladat még jelenleg is kutatási területnek számít. Erre egy olyan 

zajtűrő megoldást dolgoztam ki, amely különböző zajkategóriákhoz adaptált akusztikai 

modellek használatával magának a beszédnek a detekcióját teszi pontosabbá. 

  



94 

 

III.1. Tézis [B2, C1, J2]: A beszéd detektálására rejtett Markov-modelleken alapuló 

eljárást dolgoztam ki, több, a zajtípusok akusztikai tulajdonságaihoz illeszkedő, 

optimalizált zajmodell alkalmazásával telefonsávos spontán beszélgetések esetén. A 

zajmodellek alkalmazásával a felismerési eredmény az adott adatbázison 4.6%-al 

javítható a két akusztikai modellen alapuló (beszéd, nem beszéd modell) detektáláshoz 

képest. 

A következő felmerülő kérdés az volt, hogy az intonációs frázisok detektálása milyen 

pontossággal érhető el. A beszéddetekciós eljárás során a HMM alapú megoldás 

lehetőséget biztosít arra, hogy a szegmentálás feladatát egyszerre végezze el magával a 

beszéd detektálásával. Ez elméletben nem célszerű, ugyanis a detekcióhoz olyan 

akusztikai jellemzőket használunk fel, amelyek nem szükségesek az intonációs frázis 

detektálásakor. Ez csak zajt visz a rendszerbe, a felismerési pontosságot pedig rontja. 

Ugyanakkor a rendszer teljes futási sebességét javítja, ha a szegmentáláshoz nem 

szükséges külön algoritmus futtatása számításigényes műveletekkel. A következő tézis 

erre a jelenségre mutat rá. 

III.2. Tézis [B2, C1, J2]: Kidolgoztam egy olyan optimalizált rejtett Markov-modelleken 

alapuló eljárást, amely képes telefonsávos spontán magyar nyelvű beszéd esetén a 

beszédet automatikusan intonációs frázisokra szegmentálni. Az eljárás kétféleképpen is 

megvalósítható: 

a. a III.1 tézisben bemutatott beszéddetektáló eljárással egybekötve (egylépéses 

szegmentálás), 

b. a beszéddetektáló eljárástól különálló lépésben (kétlépéses szegmentálás). 

A vizsgált adatbázis esetén az intonációs frázisokra történő kétlépéses szegmentálás 

pontossága 81%-ot ért el, amely 11%-os növekedést mutat a beszéddetektáló eljárással 

való együttes megvalósításhoz képest. 

A kutatásaim eredményeként elkészítettem egy általános valós időben működő 

érzelemfelismerő rendszer moduljait, ami a beszédtartalomtól függetlenül képes az 

érzelmek felismerésére spontán beszédben, követve a beszédben lezajló érzelmi 

változásokat, úgy, hogy elvégzi a beszéddetektálást, az intonációs frázis szegmentálását, 

és frázis egységekben az érzelmek osztályozását. 
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