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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 

étvizedben 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 kifejezésével 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] (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 MPEG-4 szabvány [4] is 

tartalmazza ezeket az érzelmeket. Ezeken kívül kifejezhetünk összetett érzelmeket is, amelyek az alap 

érzelmekből tevődnek össze. Az érzelmek akusztikai megnyilvánulásának kutatása összetett probléma. 

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

változhatnak [5]. 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. A témában elvégzett kísérletek és vizsgálatok tipikusan 
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olyan adatbázisokon történtek, amelyek színészek bemondásait tartalmazzák. Az irányított, kontrollált 

bemondások alkalmasak a nyelvi tartalom hatásának kiküszöbölésére, ám azok természetéből adódóan 

a spontaneitás hiányzik [6, 7, 8]. 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 beszéd 

esetén meghatározzák az érzelmeket, még kezdeti kutatási területnek számított [6, 9, 5, 8, 7, 10, 11, 12]. 

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 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 [14, 15]. Emiatt egy adott 

nyelvű adatbázison végzett vizsgálatból általános megállapításokat nem lehet tenni. Lényeges tehát az 

érzelmet kifejező akusztikai jellemzők vizsgálata a magyar nyelvre is. Az érzelem kutatására irányuló 

kísérletek magyar nyelvre Fónagy Iván és Magdics Klára által már az előző évszázad közepén is 

történtek [16, 17]. 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 [10], ám e vizsgálat 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 [18, 19, 20]. 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 [21] előadásai között több, mint tizenöt érzelem-felismeréssel foglalkozó 

cikk szerepel, amelyek többek között foglalkoznak az érzelmek kifejeződésének akusztikai 

paramétereivel, valamint érzelem-felismeréssel. 

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 beszéd jelenlétének detektálása mellett a felismert szakaszokat megfelelő méretű darabokra 

kell szegmentálnunk annak érdekében, hogy az adott szakaszon belüli érzelmi töltetet elemezni tudjuk. 

A kutatásom során megállapított egy lehetséges legalkalmasabb időbeli vizsgálati egység az intonációs 

frázis, amely jól meghatározott kontúrral bír. Az általános beszédfelismerésnek nem feladata a beszéd 

ilyen méretű tagoltságának megállapítása, ezért erre megvalósított eljárások nem léteznek. E szakaszok 

automatikus felismerésére rejtett Markov-modell (hidden Markov model, HMM) alapú eljárást 

választottam, mivel a HMM, felépítéséből adódóan, jól követi az időbeli változásokat, alkalmas olyan 
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feladatok megoldására, ahol a felismerni, osztályozni kívánt egységek időben változnak. A valós 

beszédtechnológiai alkalmazások 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), alkalmazhatóak zaj robosztus jellemzők, vagy külön front-end 

rendszert is alkothat, a zajok előzetes kiszűrésére, a jel-zaj viszony javítására [22]. A jel-zaj viszony 

javítását megcélzó törekvések (speech enhancement) az eredeti jel módosításával járnak, amelyek az 

érzelmek kifejeződésének akusztikai paramétereit is módosítják [23, 24] Egy másik felhasználási 

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

használnak, ám igazán eredményes megoldás zajos környezetű beszéddetektálásra 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 [25, 26]. 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 [27, 28, 29, 30]. A végcél az egyes akusztikai környezetek 

felismerése. 

A kutatásaim eredményeként elkészítettem egy általános valós időben működő érzelemfelismerő 

rendszer moduljait, ami a beszédtartalomtól függetlenül képes az érzelmek felismerésére spontán 

beszédben. 

Az emberi érzelem-percepciós képességének vizsgálata 

Az érzelem kutatásához alapvető szükséglet, hogy az ember érzelem-felismerési képességét 

megismerjük. Ez választ ad arra, hogy a majdani végső cél (az automatikus gépi érzelem-felismerés) 

során hozzávetőlegesen milyen eredményeket várhatunk el. A választott érzelmek, amelyeket 

megvizsgáltam, a következők voltak: öröm, szomorúság, harag, meglepettség, undor, félelem, 

idegesség-izgatottság és semleges érzelem. Megvizsgáltam, hogy az emberek mennyire képesek e nyolc 

érzelmet felismerni. 

Szubjektív vizsgálatokat végeztem, amelyhez egy érzelmi töltetű mondatokból álló adatbázist 

használtam fel [B1]. A szubjektív tesztelés három fázisból állt: mondatok szeparált meghallgatása, 

mondatok meghallgatása semleges referencia mondat után, majd a 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. 

A szubjektív lehallgatások során elért felismerési eredmények az 1. ábrán láthatóak. 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 növekedett a referenciamondat hatására, de a 

javulás mértéke nem meghatározó, a legnagyobb változást az „öröm” esetében érte el, ott is csupán közel 

15% javulással. 
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1. ábra: A szubjektív tesztek felismerési eredményei a semleges tartalmú mondatokkal felvett érzelmi 

felvételekre, százalékban. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

F
e
li

sm
e
r
é
s 

(%
)

első meghallgatás

második meghallgatás

(referenciával)

harmadik meghallgatás



6 

 

2. Kutatási célkitűzések 
A kutatásom fő célja az emberi érzelem-kifejezés azon akusztikai paramétereinek vizsgálata, amelyek 

spontán beszédben lehetővé teszik az érzelmek statisztikai úton való elkülönítését egymástól, valamint 

az érzelmek automatikus gépi felismerésének megvalósítása.  

Ennek céljából olyan akusztikai jellemzőket vizsgáltam és alkalmaztam, amelyek nem voltak 

általánosan elterjedtek a szakirodalomban, ám amelyekről alapvetően feltételeztem, hogy érzelem-

megkülönböztető szerepük lehet. Az általánosan elterjedt jellemzők közé tartoztak a prozódiai jegyeket 

(intonáció, hangsúly) megvalósító akusztikai jellemzők (alaphang, alaphang időbeli változása, 

intenzitás, intenzitás időbeli változása). Ám mindenki számára tapasztalható (és a szakirodalomban 

található eredmények is mutatják), hogy nem csupán ezek azok, amelyek fontos szerepet játszanak. A 

beszédszínképünk is megváltozik a hangulatunk, érzelmeink változásakor. Ezért célom volt, hogy 

ezeket a színképi jellemzők érzelem-meghatározó szerepét statisztikai úton, valamint gépi osztályozás 

során is megvizsgáljam. 

Mint azt már korábban említettem, a szakirodalomban szerepelő eredmények olyan adatbázisok alapján 

készültek, amelyek irányított, kontrollált bemondásokat, vagy olvasott szöveget tartalmaztak. A valós 

környezetből származó adatokból mérhető modellek céljából a saját méréseimet spontán beszédet 

tartalmazó adatbázison kívántam elvégezni, először megvizsgálva a prozódiai akusztikai jellemzők 

érzelem-meghatározó szerepének mértékét spontán beszédre, majd pedig a színképi mérésekből 

nyerhető információk ugyanezen szerepét. 

A következtetéseket statisztikai vizsgálatokra valamint gépi osztályozási kísérletekre kívántam 

alapozni. A statisztikai vizsgálatok során az egyes akusztikai jellemzők sajátosságait vizsgáltam az 

érzelmek függvényében. A gépi osztályozás során pedig az így megállapított, statisztikailag jól 

elkülönülő akusztikai jellemzők alapján az érzelmek automatikus osztályokba sorolását valósítottam 

meg. 

Következőként az érzelem megfelelő méretű időbeli elemzési alapegységét szerettem volna 

megállapítani, ugyanis az automatikus érzelem-felismeréshez ez elengedhetetlen feladat. Három 

alapegység alapján végeztem gépi osztályozási kísérleteket: szó, intonációs frázis, mondat. 

Szintén elengedhetetlen feladat az érzelmek automatikus detektálásához magának a beszédnek a 

detektálása és a megfelelő méretű beszédegységekre történő automatikus szegmentálása. Ennek 

érdekében beszéd és zajkategóriákon alapuló zajrobosztus beszéddetektort és -szegmentálót kívántam 

megvalósítani, amely képes a spontán beszédet megfelelő méretű egységekre feldarabolni. 

A kutatás során végig egy automatikus, valós időben, valós felhasználási körülmények között működő 

érzelem-felismerő rendszer megvalósítását tűztem ki célul. Az egyes kutatási fázisok ezért oly módon 

épülnek egymásra, hogy mindegyik lépés ezt a megvalósítást segítse. 
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3. Módszertan 
A fenn felsorolt kutatási célok megvalósításához különböző típusú érzelmes beszédet tartalmazó 

adatbázisra volt szükségem, valamint olyan kutatási módszereket kellett alkalmaznom, amelyekkel az 

akusztikai előfeldolgozás, a statisztikai vizsgálatok és a gépi osztályozási kísérletek megvalósíthatóak. 

Új adatbázisokat alkalmaztam, amelyeket mindig az aktuális feladathoz illeszkedően építettem fel: 

a) Hangtéri adatbázis a statisztikai vizsgálatokhoz és az automatikus gépi érzelem-osztályozáshoz 

Az adatbázis érzelmi töltetű spontán társalgási beszédből származó hanganyagot tartalmaz, 

amelyet a statisztikai vizsgálatok és a gépi osztályozás céljainak megfelelően dolgoztam fel 

(szegmentálás, címkézés). 

b) Természetes utcai zajos telefonos adatbázis beszéddetekcióhoz 

Az adatbázis utcai zajos környezetben felvett telefonbeszélgetéseket tartalmaz, amelyet a 

különböző akusztikai környezet szerint dolgoztam fel (szegmentálás, címkézés). 

Az adatbázisok leírása az aktuális vizsgálat tárgyalásánál szerepel. 

Az elvégzett mérésekhez az akusztikai előfeldolgozás, valamint az adatbázisok annotálása minden 

esetben a Praat szoftver segítségével történt [31]. A gépi tanuló eljárások során a LibSVM [32] C#.NET 

alapú programozói környezetet, valamint a HTK [33] eszköztárat alkalmaztam. 

Az mérések eredményeinek elemzését, valamint a statisztikai vizsgálatok megvalósítását a MATLAB 

segítségével oldottam meg. 
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4. Új eredményeim 

4.1. Az érzelmet kifejező akusztikai paraméterek statisztikai vizsgálata 

Bevezetés 

A statisztikai vizsgálatok során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a prozódiai paraméterek mellett 

a spektrális összetevők spontán beszéd esetén milyen mértékben járulnak hozzá az érzelmek 

kifejeződéséhez. A vizsgálataim megkezdésének idejében (2007) a nemzetközi kutatás is nagyerővel 

vizsgálta az emberi érzelmek beszédbeli kifejeződésének akusztikai paramétereit. Általánosan 

alkalmazták a prozódiai jegyeket (alapfrekvencia és energia változása), ám a spektrális összetevők 

hatása korántsem volt ilyen mélységben feltárva, miközben azok hatása érződik az érzelmeink 

kifejezésekor. A kutatások alapvető hiányossága az, hogy az érzelmeket nem spontán beszéd 

környezetben vizsgálja. Számos tanulmány vizsgál osztályozási eljárásokat, amelyekben különböző 

válogatott jellemzők szerepelnek, ám azok konkrét tulajdonságai kevés helyen szerepelnek [34, 6]. Ezek 

a vizsgálatok színészek irányított bemondásait tartalmazzák, ám a kulturális eltérések, valamint a valós, 

spontán érzelmes beszéd paraméterei ettől valamelyest eltérhetnek. Ezért az érzelmek sajátosságait 

spontán, folyamatos beszéd környezetben vizsgáltam. Célom az volt, hogy statisztikai próbákkal 

ellenőrizzem az egyes akusztikai jellemzők érzelmenkénti elkülönülését, azok alkalmazhatóságát gépi 

osztályozási feladatok során. 

A statisztikai módszerek közül a kétmintás t-próbát (Student’s t-test) alkalmaztam. Így 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. 

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

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

folyamatosan a beszéd teljes egészében. Egy összetett mondatban, amely akár több tagmondatból is 

állhat, előfordulhat, hogy az érzelem kifejeződése nem a mondat teljes egészére érvényes. Kérdés, hogy 

mi az optimális szerkezeti egység, amely alapján vizsgálatokat végezhetünk. Az intonációs frázis a 

beszéd egy olyan egysége, amely alkalmas lehet alapegységként. Jól meghatározható prozódiai 

kontúrral bír, amely megadja a szegmens időbeli határait [35, 36]. Elég kicsi ahhoz, hogy ne 

tartalmazzon több érzelmi epizódot egy időben, ám korábban elvégzett szubjektív tesztek alapján elég 

nagy, hogy az adott érzelmet fel lehessen ismerni [B1]. A II.2. tézisben bebizonyítom, hogy az 

alkalmazott adatbázison az intonációs frázisnak, mint egy lehetséges optimális elemzési alapegységnek 

a választása optimális. 

Adatbázis 

A statisztikai vizsgálatokhoz egy olyan adatbázist kellett készíteni, amely az általánosan használt 

érzelmeket tükröző hangfelvételeket tartalmaz. Ilyen adatbázis saját rögzítésére nem volt lehetőségem, 

ezért rádiós vagy televíziós felvételeket kerestem, amelyek megfelelnek a kritériumoknak. Végül kettő 

televíziós műsor hanganyagából válogattam, amelyek egyrészt színészek spontán improvizációs 
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játékait, valamint társalgási beszédet tartalmaztak. Ez kompromisszumként tekinthető a színészi játék 

és a valós spontán felvételek között. Ez később kibővült egyes valóságshow felvételekkel. 

Az annotáláskor a beszédmintákat intonációs frázis egységekre szegmentáltam. A frázisok érzelmek 

szerinti címkézését 30 személy végezte, szubjektív tesztek segítségével. A lehallgatást végző személyek 

válaszai alapján végül 43 beszélőtől, összesen 985 érzelmes szakaszt választottam ki, ahol a döntések 

egyezése nagyobb volt, mint 70%. Ezek közül négy érzelem-kategóriában (semleges, szomorúság, 

harag/ideges, öröm) szerepelt elegendő számú hangminta, így azok vizsgálhatóak voltak. A kategóriák 

közötti eloszlást a 1. táblázat mutatja. 

1. Táblázat 

A TV felvételekből 30 lehallgató személy által kiválasztott érzelmes minták száma. 

Érzelem típus 

Frázisok száma (db) 

 (a lehallgatók döntéseinek 

70%-os egyezése) 

Időtartam 

Semleges 517 10 perc 

Harag/ideges 290 4 perc 29 másodperc 

Öröm 61 1 perc 20 másodperc 

Szomorúság 54 1 perc 11 másodperc 

Az adatbázisban található beszédhangok eloszlását mutatja az 2. ábra. Az eloszlás az érzelmek mentén 

egyenletes, valamint megfelel a magyar fonémák általános eloszlásának [37], így a belőlük nyert 

mérések eredményei tükrözik a magyar köznyelv jellemzőit. 

 

2. ábra. A TV-felvételekből válogatott beszédmintákat tartalmazó érzelmi töltetű adatbázis 

fonémáinak eloszlása. 

Akusztikai előfeldolgozás 

Az akusztikai környezet változása, a beszélőnek a mikrofontól való változó távolsága miatt a felvételek 

hullámformáját intonációs frázisonként csúcsértékre normalizáltam. 
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Az akusztikai feldolgozás során az eddigi kutatásokban kétfajta prozódiai jellemzőt használtak, 

melyeket én is átvettem: 

 Dallammenet, amely az alapfrekvencia pillanatnyi értékével és annak időbeli változásával 

valósul meg. Kiszámítottam elemzési keretenként az alapfrekvencia (F0) adott időbeli egységre 

vett átlagát és a derivált (∆𝐹0𝑖 = 𝐹0𝑖 − 𝐹0𝑖−1) átlagát. Az alapfrekvenciát a Praat programmal 

határoztam meg (autokorrelációs számítással). 

 Az elemzési keretként számolt intenzitás értékének időbeli változása. Számolandó az adott 

egység intenzitásának (EN) átlagos értéke, valamint az intenzitás-menet deriváltjának (∆𝐸𝑁𝑖 =

𝐸𝑁𝑖 − 𝐸𝑁𝑖−1) átlagos értéke. 

A prozódiai jellemzőkön kívül az alábbi, a szakirodalomban részleteiben elhanyagolt, kevéssé használt 

akusztikai jellemzőket is hozzávettem a korábbiakhoz: 

 Mel-sávos energia értékek, amelyek felosztják a beszéd spektrumát az emberi hallásnak 

megfelelő frekvenciatartományokra (érzetileg egyenlő távolságú melodikus hangmagasságok 

skálájára,), majd ezeknek energiáit adja meg. Használatuk általánosan elterjedt a 

beszédfelismerésben, mivel az ilyen felosztás az emberi hallás érzeti tulajdonságaihoz 

illeszkedik. A statisztikai vizsgálatoknál 70Hz - 11050Hz elemzési sávot használtam. 

 Harmonikus-zaj komponens arány (Harmonics-to-Noise Ratio, HNR) érték, amely a periodikus 

és nem periodikus (aperiodikus, azaz zajszerű) spektrális összetevők energiájának arányát fejezi 

ki. Értékét dB-ben adják meg. Például, ha a jel energiájának 99%-a a periodikus összetevőkben 

van, 1%-a pedig a zajban, akkor a HNR értéke: 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
99

1
) ≅ 20 . Ez a paraméter a 

hangminőségről ad információt (feszített, levegős, préselt stb.). 

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

viszonylagosan hosszabb elemzési időablakot és lépésközt a 2. táblázat tartalmazza. A hosszabb 

időablakok alkalmazása segíti azt, hogy a kapott adatok ne az egyes beszédhangok eltéréseiről, hanem 

nagyobb időbeli szeletekről adjanak információt. 

2. Táblázat 

A vizsgálatokhoz során elvégzett akusztikai paraméterek kiszámításához használt ablakméretek és 

lépésközök. 

Akusztikai jellemző Elemzési időablak Lépésköz (elemzési keretek 

egymást követő időtartamai) 

F0 [Hz] 100 ms 10 ms 

EN[dB] 100 ms 10 ms 

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

HNR [dB] 100 ms 10 ms 

 

Prozódiai jellemzők vizsgálatának eredményei 

Az adatbázisból a már említett négy érzelmet (öröm, szomorúság, harag, semleges-komfort) 

választottam ki vizsgálatra. A statisztikai vizsgálatok során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a 

szakirodalomban megnevezett alap prozódiai paraméterek mellett a spektrális összetevők spontán 

beszéd esetén milyen mértékben járulnak hozzá az érzelmek kifejeződéséhez. 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: 
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 az alaphang intonációs frázis egységre vonatkoztatott átlaga, 

 az alaphang deriváltjának intonációs frázis egységre vonatkoztatott átlaga, 

 a intenzitás intonációs frázis egységre vonatkoztatott átlaga, 

 a intenzitás deriváltjának intonációs frázis egységre vonatkoztatott átlaga. 

A 3. és 4. ábrákon az intonációs frázisokra vetített statisztikai adatokat boxplot függvény formájában 

mutatom be (MATLAB 2008b szoftverrel készítve). A 3. 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 ábrákon az 

intenzitás deriváltjának számított értékei nincsenek felrajzolva, ugyanis, mint ahogyan az a 3. 

táblázatból jól látszik, ez a jellemző sehol sem mutatott szignifikáns eltérést az egyes érzelmek között. 

  
(a)  (b) 

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

 
4. ábra. Az intonációs frázisokon mért dallammenet deriváltjának átlagos értéke. 
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3. 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) 

A 3. 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. 

Színképi jellemzők vizsgálatának eredményei 

Ezután megvizsgáltam, hogy a beszédszínkép, vagyis a mel-sávban számolt energia értékek, valamint a 

HNR szintén mutat-e szignifikáns eltérést érzelmenként spontán beszéd esetén, hasonlóan a prozódiai 

jellemzőkhöz. Az adatbázison az egyes mel-sávokra mért átlagos beszédszínképeket a négy érzelem 

esetén a 5. ábra mutatja. Világosan látható, hogy a különböző érzelmek esetében a színkép változik. A 

változás mértéke eltérő, ezért a színképet négy frekvenciasávra osztottam a kapott értékek alapján (lásd 
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4. táblázat). Ezekben a tartományokban eltérő tulajdonságokat tapasztaltam. Minden egyes mel-sáv 

esetén statisztikai t-próbát végeztem az egyes érzelempárok esetén. Az 5. ábrán szerepelő mel-sáv 

tartományokban kapott statisztikai vizsgálatok eredményét tüntettem fel a 4. 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, szomorúság, harag és örömet 

kifejező átlagos beszédszínképekről. 

A átlagos HNR értékeket a négy érzelemre a 6. ábra mutatja. A 4. táblázatban a mért átlagos HNR 

értékek statisztikai t-próba eredményeit is feltüntettem. 

 
5. ábra. A mel-sávonként számolt színképi értékek átlaga. 

 
6. ábra. Az intonációs frázisokon mért átlagos HNR érték. 
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4. 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 ● (3,7) ○ (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) 

A 4. 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. 

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. 
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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. 

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. 

4.2. Gépi érzelem osztályozási kísérletek 

Bevezetés 

Az akusztikai paraméterek alapján végzett mérések szignifikáns statisztikai eredményei alapján arra 

lehet következtetni, hogy azok alkalmasak gépi osztályozási döntésekre 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. Kétfajta automatikus gépi osztályozó és felismerő eljárást próbáltam ki, a rejtett 

Markov-modelleket, és a szupport vektor gépeket (Support Vector Machines, SVM). Az általam 

elvégzett tesztek alapján az alkalmazott adatbázison a legjobb osztályozási pontosságot a szupport 

vektor gépek érték el [B1]. 

Az SVM kernel függvényének a nemlineáris problémákhoz legáltalánosabban használt radiális 

bázisfüggvényt (RBF) választottam. A szupport vektor géppel végzett kísérletek során az osztályozás 

pontossága nagymértékben függhet az eljárás egyes változóinak beállításától. Ezért a probléma 

megoldásához elengedhetetlen a paraméterkeresési feladat elvégzése. Az SVM futtatása során a két 

beállítandó paraméter a C és γ együttható. A C együttható megállapítása, amely megengedi, hogy egy 

tanító minta a szeparálási margó biztonsági sávján belülre essen, nehéz feladat. Meghatározása mindig 

az adott problémától függ, szokásos értéke 2i, ahol i-t egyszerű próbálgatással határozzák meg. Az 

általam alkalmazott RBF kernelfüggvény együtthatója (γ) 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. A jelen kutatásban szereplő probléma azonban nem ilyen. 

Az érzelmes spontán felvételeket tartalmazó adatbázisban az egyes érzelmek száma alulreprezentált. Ez 

a tendencia megfigyelhető a nemzetközi adatbázisok esetén is. Általános probléma tehát, hogy a 

semleges érzelmet leszámítva, nehéz 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 jelenséget ideálisan leíró jellemzők. 

Ezt figyelembe véve, a tesztek előtt paraméterkeresést végeztem keresztvalidáció segítségével az 

adatbázist 10 egyenlő részre osztva. Későbbiekben az eredmények mellett a hozzájuk tartozó SVM 

paramétereket is mellékelem. 

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 



16 

 

tesztelésre, az összes többit pedig tanításra. Erre elvégezzük a futtatást, majd másik mintát választunk 

ki, amellyel tesztelünk. Így a kiértékelő folyamat jóval több ideig tart, ám az adatbázis összes mintáját 

fel tudom használni a kísérletek során. 

Az osztályozás eredményeit leíró táblázatokban az osztályozás pontosságát a következő képlettel adom 

meg: 

𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠𝑠á𝑔 =
#{ℎ𝑒𝑙𝑦𝑒𝑠𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑧𝑡á𝑙𝑦𝑜𝑧𝑜𝑡𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑡á𝑘}

#{ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎}
 

Ez az érték 1, ha minden mintát helyesen osztályoztunk, 0, ha egyetlen mintát sem talált el az osztályozó. 

Akusztikai előfeldolgozás, jellemzővektorok felépítése 

A gépi osztályozási pontosság mérését megcélzó teszteknél az akusztikai előfeldolgozás során az előző 

téziscsoportban ismertetett eljárásokat alkalmaztam, azzal a kivétellel, hogy a mel-sávos energiák 

helyett annak egy tömörebb leírását, 12 kepsztrális együtthatós leírását (MFCC) választottam, amely 

széleskörűen elterjedt beszéd-felismerési területen. A végső jellemzővektorba az egyes akusztikai 

jellemzők statisztikai értékei kerültek: 

Az adott mintaegységre (intonációs frázisra) számított 

o átlaga, 

o maximum, 

o dinamikatartomány (maximum érték – minimum érték), 

o szórás. 

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 (7. ábra): 

 prozódiai jellemzők (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 EN ∆EN 

(a) 

x1, … x4, x5, … x8, x9, … x12, x13, … x16, x17, … x64 

F0 ∆F0 EN ∆EN MFCC1, …, MFCC12 

(b) 

x1, … x4, x5, … x8, x9, … x12, x13, … x16, x17, … x64, x65, … x68 

F0 ∆F0 EN ∆EN MFCC1, …, MFCC12 HNR 

(c) 

7. 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. 

Értelemszerűen következik, hogy az első csoport az irodalomban a kísérletek elvégzésének időpontjáig 

szerepelő prozódiai jegyeket foglalja magába, a másik kettő csoport pedig egyes vizsgált színképi 

jellemzőkkel egészíti ki a jellemzővektort. 
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Osztályozási eredmények a jellemzővektorok függvényében 

Az 5. táblázat a három eltérő jellemzővektor összeállítással kapott eredményt tartalmazza tévesztési 

mátrixok formájában, érzelmek szerint lebontva. A 8. ábra pedig összesített eredményeket mutat. A 

tesztek során, a paraméterkeresés során kapott optimális SVM paraméterek a következők voltak: C=64, 

γ=0.125. 

5. Táblázat 

Automatikus osztályozási eredmények 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 spontán beszéd 

esetén a prozódiai jegyekkel történő teljesítményhez képest az eredményt 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 dönt. Így a kapott eredmények alapján elmondható, hogy 

a jellemzők számának növelésével az eredmény javult. Tehát az alapjellemzőkön kívül (alapfrekvencia, 

intenzitás) a mel-frekvenciás kepsztrum, valamint a HNR jellemzők hasznosak, elősegítik a gépi 

osztályozást. 
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8. 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. 

A beszédképzésében résztvevő szervek méretei a férfiak és a nők esetében mutatnak különböző 

eltéréseket, ezért feltételeztem, hogy a férfi és női beszéd közötti akusztikai különbségek miatt ezen 

csoportok különválasztása is indokolt lehet. Az, hogy a nemek akusztikai jellemzői eltérnek egymástól, 

nem jelenti automatikusan azt, hogy az SVM osztályozása a férfi és a női hang szétválasztásával a négy 

érzelmi kategória esetén javul. A kérdés interpretálható úgy, hogy a vizsgált bemeneti akusztikai 

paraméterek érzelmenkénti eltérésének tulajdonsága függ-e attól, hogy azokat nő, vagy férfi produkálja. 

Ennek a kérdésnek a megválaszolására az érzelmeket tükröző beszédszegmensek osztályozását az előző 

eljárással az adatbázisban szereplő hangminták alapján nemek szerint külön-külön is elvégeztem. 

A kapott osztályozási eredményeket a 9. ábra szemlélteti. Mindkét nem esetén javult a pontosság. A női 

és férfi minták használatához képest a csupán női mintákkal történő tesztek 14.5%-al, a férfi mintákkal 

történő tesztek pedig 6.8%-al teljesítettek jobban. 
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9. ábra. A nemek szerinti osztályozás eredményei. 

Osztályozási eredmények az elemzési ablakméret függvényében 

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. 

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

folyamatos. Az érzelem elemzési időegységének meghatározásakor az adatbázis a 4.1 fejezetben 

bemutatott 1. táblázathoz képest 18%-al nagyobb volt. Ez érzelmenként a következő mintaszámokat 

eredményezte: semleges – 648; harag – 304; öröm – 107; szomorúság – 62. Ennek köszönhetően az 

általános osztályozási pontosság is megnőtt. Ez eredményezi a 6. táblázat és a korábbi 5. táblázatban (és 

10. ábrán) látható teljes átlagos osztályozási eredmény eltérését, ám ez az ott található állításokat nem 

befolyásolja, ugyanis azok nem az osztályozási eredmények abszolút értékére vonatkoznak. 

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. 

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. A 6. táblázat osztályozási 

pontosságai ezek alapján kerültek kiszámításra. 
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6. Táblázat 

Szó-osztályozási pontosság 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 Szomorúság 

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 

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 6. táblázatban és a 10. 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. 

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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10. ábra. A három különböző nagyságú beszédegység esetén kapott osztályozási eredmények 

összehasonlítása. 

4.3. Az érzelem-felismerés támogatására szolgáló beszéddetektálás és frázis szintű 

beszédszegmentálás 

Bevezetés 

Beszédkommunikáció közben, főként hosszú beszélgetés esetén, a beszélő személy érzelmi állapota 

folyamatosan változik. Annak érdekében, hogy a beszélő érzelmi 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 alapú beszédszegmentáló az eljárás működéséből adódóan a megfelelő akusztikai modellekkel 

az intonációs frázis szakaszokra való tagolást és a beszéddetektálást egyazon felismerési folyamaton 

belül is meg tudja valósítani, 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 detektálásához eltérő akusztikai paraméterekre 

lehet szükség. A beszéd detektálása 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-modellekkel kiegészített felismerés beszéddetekcióra 

gyakorolt hatását a beszéddetektálási feladat különböző akusztikai modellcsoportokkal való 

lefuttatásával. 

 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. 

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 
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felismerünk. Így – még akkor is, ha az egyes zajkategóriák automatikus megállapítása nem pontos – a 

beszéd meghatározása eredményesebb lesz, mivel biztosabban a különböző akusztikai sajátosságokkal 

rendelkező zajok a nem beszédet tartalmazó időkereteket pontosabban leírják. A beszéddetektálást 

végző tervezett alrendszer rejtett Markov-modell alapon működik. 

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 modellek 

betanításához egy megfelelő szakaszokra szegmentált adatbázist használtam fel. Az adatbázist a BME 

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Beszédakusztikai Laboratóriumának dolgozói és hallgatói 

készítették mobiltelefonnal. A beszédet három különböző szintű háttérzajjal rögzítettük, azaz háromféle 

jel/zaj viszonnyal lehetett a mintákat jellemezni (7. táblázat). Az alacsony háttérzajt tartalmazó minták 

zajmentesnek tekinthető környezetben készültek. 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. 

7. Táblázat 

A beszéddetekcióhoz alkalmazott beszédadatbázis felvételeinek hossza a zajszintek 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 beszédanyagból állnak. Ezek egyenletesen oszlanak el az egyes zajkategóriájú felvételek 

között. 

Az annotálás két réteget tartalmaz: „beszéd” és „zaj”. A bejelölt beszéd- és zajtípusokat a 8. táblázat 

mutatja. 

8. Táblázat 

A beszéddetekcióhoz használt adatbázisban alkalmazott jelölések az annotálás 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 
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Akusztikai előfeldolgozás 

Az akusztikai előfeldolgozás során alapfrekvenciát (F0), intenzitást (EN) és mel-frekvenciás kepsztrális 

együtthatókat (MFCCi) számítottam ki. A számítási paramétereket körültekintéssel kell megválasztani. 

A nem megfelelő számítási ablakméret (elemzési felbontás) 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. Továbbá a megfelelő működéshez a HMM modelleket a zajok, valamint a beszéd akusztikai 

tulajdonságaihoz igazítottam. A különböző típusú osztályokhoz eltérő hosszúságú Markov-modelleket 

alkalmaztam. Ezeket mutatja a 9. táblázat. Azok az osztályok, amelyek nagyobb időtartam alatt 

megvalósuló változatos akusztikai eseményeket tartalmaznak (beszéd, háttérbeszéd, zajos beszéd, 

autózaj, stb.) hosszabb Markov-láncot kaptak (állapotszám nagyobb), míg a rövidebb egységek (pl. 

recsegő zaj) rövidebbet. Ezzel segítettem elő az osztályozás pontosságának növelését. 

Az akusztikai előfeldolgozás során a hangmintákból a következő jellemzőket számítottam ki: 

 100 ms-os ablakmérettel, 10 ms-os lépésközzel kinyertem az alapfrekvenciát, intenzitást 

 500 ms-os ablakkal, 10 ms-os lépésközzel kinyertem 12 MFC komponenst. 

A kapott alaphang és intenzitás értékeket 500 ms-os ablakméretű medián, illetve mean szűréssel 

simítottam. Az így kapott jellemzők, valamint ezek első () és második () deriváltjai kerültek a 

minták végső jellemzővektoraiba. 

9. Táblázat 

A módosított osztálycsoportosítás eredménye. 

Állapotszám Osztályok 

14 b, z, k 

11 s, a, u 

5 g, r 

4 l, t 

A beszéddetektálás eredményeinek vizsgálata 

A zaj modellek használatának hatását négy modell-csoportosításon keresztül vizsgáltam meg: 

I. 10 osztály (beszéd, zajos beszéd, csend, zaj osztályok) 

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 70%-át választottam ki tanításra, 30%-át pedig tesztelésre. 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 10. 

táblázat a beszédrészek felismerésének pontosságát tartalmazza. 
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10. Táblázat 

Az egyes modellcsoportosításokkal kapott beszédrész felismerési eredmények. 

I. II. III. IV. 

0,916 0,869 0,878 0,876 

A felismerési arányok alapján a felhasznált adatbázison a különböző zajmodelleket használó eljárás 

jobban teljesített, mint az összevont zajosztályokat használó eljárások. 

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 beszéddetektálás és az intonációs frázis szintű szegmentálás megvalósításának optimalizálása 

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. Ennek jelentősége a 

rendszer sebességének növelésében is jelentkezik, mivel így nem szükséges két különálló 

számításigényes folyamatot futtatni. 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, 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. 

Az első esetben, amikor a két feladatot egy felismerési lépésben valósítja meg a rendszer (11. ábra), a 

tanítás során alkalmazott jellemzővektor megegyezett a beszéddetektálás során alkalmazottal: F0, F0, 

F0, EN, EN, EN, 12 MFCC. 

A két feladat külön megvalósításánál (12. ábra) 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. 



25 

 

 

11. ábra: Egylépéses intonációs frázis szegmentáló. 

 

12. ábra: Kétlépéses intonációs frázis szegmentáló. 

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 11. 

táblázat tartalmazza.  

11. Táblázat 

A beszéddetektálás és –szegmentálás eredményei egy-, illetve kétlépéses megvalósítás esetén. 

Egylépéses felismerés Kétlépéses felismerés 

0.73 0.81 

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. 
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hanghullám 
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13. ábra. Példa az automatikus felismerés eredményére (alsó sor a kézi szegmentálást, a felette lévő 

sor a gépi szegmentálást mutatja). 
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5. Az 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 14. 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 

2-3 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, 

valamint az akusztikai modell teljes mérete az adatbázis növelésével szintén növekedhet, ezért azok 

optimalizálása esetleges szűkös erőforrással rendelkező eszközökön (mobiltelefonokon) indokolt lehet. 

Az eljárás megfelelő implementálása a sebességet is optimalizálhatja. 

 

14. 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 tézisek alapján elkészítettem egy 

általános emberi érzelem-felismerési célra alkalmas gépi felismerő motort, amely hang alapján, a 

szemantikus információ figyelembe vétele nélkül képes az emberi érzelmeket spontán beszédben 

automatikusan kategorizálni. Ennek jelenlegi korlátja az adatbázis méretéből adódik, ugyanis az 

jelenlegi állapotában csupán a 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. 

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. 
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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 a 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 beszédfelismerési folyamatban a gondolati tartalom helyes felismerését segítheti.  
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