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Abstract
This paper describes a tool for evaluating the quality of natural and synthetic speech signals using subjective techniques. The designed
evaluation system allows evaluating all of the aspects that determine their quality, like intelligibility, naturalness and expression of
emotions. The system is flexible and totally configurable. The subjective tests created by this tool consist of WEB forms that are easily
accessible by the evaluators. This system has been successfully used to evaluate the quality of an emotional database.

Laburpena
Artikulu honek ahots sintetiko eta naturalaren kalitatea teknika subjektiboak erabiliz ebaluatzeko tresna deskribatzen du. Diseinatutako
sistemak ahotsaren  kalitatea  zehazten  duten  ezaugarri  guztiak  ebaluatzeko  balio  du,  hala  nola  ulergarritasuna,  naturaltasuna  eta
emozioen adierazpena. Sistema malgua eta guztiz moldagarria da. Tresna honekin prestatutako test subjektiboak ebaluatzaileek errez
lortu ditzaketen WEB formularioak dira. Sistema hau emozioen datu-base baten kalitatea ebaluatzeko arrakastaz erabili izan da.

Hitz gakoak: Ebaluaketa, ahotsa.

 

1. Sarrera
Garapen  teknologiko  etengabea  dela  eta,  eta

gizakien  arteko  komunikabide  naturalena  ahozkoa
denez,  makinekin  ahotsez  komunikatzeko  era  berriak
garatzen ari dira. Mota honetako interfazeak era egokian
garatzeko testu ahots bihurketa kalitate onarekin egiten
duten sistemak eta kalitate hori neurtu dezaketen tresnak
beharrezkoak dira.

Ahots  seinaleen  edozein  ezaugarri  neurtzeko  bide
mota  bi  bereizten  dira:  objektiboak  eta  subjektiboak,
bakoitzak  bere  onura  eta  arazoak  dituelarik  (Hirst
1998).

Teknika  objektiboak  erreferentzia  batekin
konparatzean  oinarritzen  dira  (Clark  1999)  eta  bere
arazo nagusia asken erabiltzailearen iritziaren gaineko
informaziorik  ematen  ez  dutela  da.  Baina  egiteko
errazak eta errepikakorrak direnaren abantaila dute.

Teknika  subjektiboak  ahal  den  jende  kopuru
handiena  bildu  behar  dute  sistemaren  ezaugarri
ezberdinei  buruzko  eritzia  eman  dezaten.  Honelako
teknikekin lortutako emaitzak sistemaren onarpena zein
izan  daiteken  jakiteko  balio  dute,  baina  hauek
erabiltzeko oztopoa errepikakorrak ez direla eta aurrera
eramatea  asko  kostatzen  duela  da.  Izan  ere  pertsona
ebaluatzaile guztiak sistemaren aurrera eraman eta testa
pasarazi behar zaie.

Artikulu  honetan  ebaluaketa  subjektiboak  Internet
bidez  egiteko  prest  dauden  frogak  sortzeko  gai  den
tresna  deskribatzen  da.  Horrela  ebaluaketan  pertsona
askok parte hartu ahal izatea errezten da.

Hurrengo atalean sistemaren helburuak deskribatzen
dira.  Gero,  3.  atalean,  ebaluaketa  subjektiborako
Internet  bidezko  sistemaren  funtzionamendua
deskribatzen  da.  Ondoren,  4.  atalean,  egindako
ebaluaketa  bat  deskribatzen  da  eta  bertan  lortutako
emaitzak.  Askenik,  5.  atalean,  lan  honetako  ondorio
nagusiak laburbiltzen dira.

2. Sistemaren helburu nagusiak
Lan honen helburu nagusia testu ahots bihurketa eta

ahots naturaleko sistemen ezaugarri ezberdinen gaineko
ebaluaketa  subjektiboak  egiteko  balio  duen  tresna
garatzea   izan  da,  lortutako  emaitzak  ebaluatutako
ahotsak izango duen onarpena zehaztasun nahikoarekin
lortuz.

Beste helburu nagusi bat sistema erraz egituratu ahal
izatea izan da, froga bakoitza diseinatu eta egingo duen
pertsona ez da ebaluaketa sistema garatu duen berbera
eta.

Tresna  honekin  prestaturiko  frogak  ahal  den
ebaluatzaile gehienei  era errez eta erosoan hel daitezen
Web formularioen bidez egin dira.

Web bidezko tresna denez ez dago harreman zuzena
antolatzaile  eta  ebaluatzailearen  artean,  beraz
ebaluaketa  lana  erreztuko  duen  erabilera  sinple  eta
lagungarria  izan behar  du,  eta  erabiltzaileak  ezaguera
tekniko berezirik behar ez izatea.

Ebaluaketa sistemek emaitzak era grafikoan ikusteko
aukera  ere  eskeini  behar  dute,  beraz  emaitzen  taulak
sortzeko  gaitasuna  ere  izan  da  helburu,  frogaren
antolatzaileak informazio hori errez ikusi ahal dezan eta
emaitzen analisia egitea erosoago izan dadin.
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3. Ebaluaketa sistemaren deskribapena
Aztertuko  diren  ahots  seinaleak  ebaluatzaileek

entzun  eta  kalifikatuko  dituzten  audio  artxiboetan
gordetzen  dira.  Garatutako  tresnak  ahots  seinalearen
ezaugarri ezberdinak ebaluatzeko aukera ematen du, test
mota berezia aukeratuz.

3.1. Ezaugarri teknikoak
Ebaluazio  subjektiborako  sistema  PHPrekin

programatutako  Web  aplikazioa  da.  Programazio
lengoaia hau HTML orrietan bertan idazten da eta Web
zerbitzariak  interpretatzen  du.  Prozedura  hau  da:
nabigatzaileak  HTTP  eskaera  bidaltzen  dio  Web
zerbitzariari,  honek  orduan  PHP  orria  irakurri,  bertan
programatutako  aginduak  bete  eta  dokumentu
konpilatua bueltatzen dio nabigatzaileari.

PHP erabili ahal izateko Web zerbitzariak PHPrekin
lan egiteko gaitasuna euki behar du baina horren truke
abantaila  ordenagailu   bezeroak  edozein  nabigatzaile
erabili dezakeela da.

Ebaluatzaileen  gaineko  informazioa  eta  ebaluaketa
bakoitzean  lortutako  emaitzak  datu  base   batean
gordetzen dira. Datu  base horren kudeaketa MySQLren
bidez   egiten  da,  datu  baseen  kudeaketarako  sistema
azkarra,  sendoa  eta  datu  kopuru  handiak  kudeatzeko
egokia dena.

MySQLren  abantaila  handia  hainbat  plataformatan
dabilela  eta  PHP  programazio  lengoaiarekin
bateragarria  dela  da,  datu  basearen  kudeaketa  beste
programa batzuen bidez egin daitekeelarik.

3.2. Alde ebaluagarriak
Ahots  sintetikoaren  kalitatea  zehazteko  ebaluatu

behar  diren  ezaugarri  nagusiak  ulergarritasuna  eta
naturaltasuna  dira,  ahots  sintetikoak  hotsak  eta
inpertsonalak  izan  bai  daitezke,  entzuleak  deseroso
sentiaraziz.  Baina  entzulea hobeto  asetzeko emozioari
loturiko beste ezaugarri batzuk hartu behar dira kontuan,
hau  da,  ahots  sintetikoak  tristura,  amorrua,  poza  eta
beste gogo-aldarteak adierazteko gai izan behar da.

Ezaugarri  hauek  guztiak  ebaluatu  daitezke
garatutako tresnarekin.

3.3. Formulario motak
Alde  ezberdinak  ebaluatu  ahal  izateko,  ebaluaketa

sistemak hiru test  mota ditu,  froga diseinatzen duenak
beharren  arabera  errez  konbinatu  ditzakeenak.  Berak
erabakiko  du  erabiliko  diren  audio  artxiboak  eta
formulario motak. Test  mota ezberdinak konbinatzeko
aukerari esker sistema guztiz malgua da,  froga berean
ezaugarri bat baino gehiago ebaluatzeko aukera ematen
du.

Lehen  test  motaren  helburua  ahots  seinale  biren
konparaketa  egitea  da.  Horretarako  ebaluatzaileak

seinale  biak  entzun  eta  testean  ebaluatzen  ari  den
irizpidearekiko  egokien  deritzona  aukeratu  behar  du.
1.irudian formulario mota honen itxura agertzen da.

1. Irudia. 1. formulario mota

Bigarren  test  motan  ebaluatzaileak  audio  artxiboa
entzun  eta  eskeintzen  zaizkionen  artean  aukera  bat
hautatu behar du. Formulario hau ebaluatzaileak seinale
bakoitzari kalifikazio bat eman diezaion edo eskeinitako
kategorien  artean  bat  eman diezaion  erabiltzen  da.  2.
irudian agertzen da bere itxura.

2. Irudia. 2. formulario mota

Hirugarren formulario motak galdera irekiak egiten
dizkio  ebaluatzaileari  honek  nahi  duena  idatzi
dezakeelarik.  Honela,  ebaluatzaileak  seinalea  entzun
ondoren  ulertu  duena  idazten  badu,  ulergarritasuna
bezalako  ezaugarriak  ebaluatu  daitezke.  3.  irudian
agertzen da test mota honen itxura.
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3. Irudia. 3. formulario mota

3.4. Froga baten diseinua
Garatutako tresna guztiz malgua eta konfiguragarria

da.  Konfigurazio  fitxategiak  aldatuz  froga  prestatzen
duenak  ebaluaketa  prozesua  behar  duen  erara  molda
dezake. Ondoren froga baten diseinua nola egiten den
azaltzen da era laburrean:

Hasteko  froga  diseinatzen  duenak  ebaluatu  nahi
dituen  ezaugarriak,  eta  ondorioz  erabili  behar  dituen
formularioak,  zehaztu behar  ditu.  Sistemak ebaluaketa
berean test mota ezberdinen konbinaketa egiteko aukera
ematen du. Horretarako fitxategi batean idatzi behar du
mota bakoitzeko zenbat formulario erabiliko dituen eta
zein  agertuko  den  lehenen,  bigarren,  eta  abar.  Froga
bakoitzak  diseinatzaileak  nahi  besteko  formulario
kopurua izan dezake, softwareak ez du mugarik jartzen.

Ondoren  froga  prestatzen  duenak  ebaluaketan
erabiliko diren ahots seinaleak aukeratu behar ditu, eta
formulario  bakoitzari  dagokion  fitxategian  formulario
horretan  entzuteko  zeintzuk  aukeratu  diren  idatzi.
Formulario  bakoitzean  entzuten  diren  seinaleak  beti
berdinak dira baina aurkezteko segida aleatorioa da.

1.  eta  3.  test  motak  ez  dute  beste  fitxategiren
beharrik, baina 2. motarentzat froga diseinatzen duenak
ebaluatzaileak  izango  dituen  aukerak  artxibo  batean
idatzi  behar  ditu.  Mota  honetako  test  bakoitzak  bere
kategoriak  konfiguratzeko  fitxategia  dauka,  beraz
ebaluaketa  berean  2.  motako  formulario  bat  baino
gehiago  erabil  daiteke  eta  batean  kalifikazioa  eta
bestean kategoria eskatzea posible da.

Formularioen  itxura  ere  froga  diseinatzen  duenak
bere gustura molda dezake.

Fitxategi  guztiak  konfiguratu  ondoren  froga
muntatuta  dago,  ebaluatzaileek  Web  bidez  pasatzeko
prest.

3.5. Ebaluaketa prozesua
Erabiltzailea ebaluaketa sistemaren Web orrira lehen

aldiz  hurbiltzen  denean  erregistratu  egin  behar  da.
Erregistratu  ondoren  formularioak  ikusi  ditzake  eta
betetzen hasi, horrela nahi badu.

Formulario  guztiak sesio  bakarrean  betetzea  ez  da
derrigorrezkoa,  sistemak  ebaluaketatik  irten  eta  beste
une baten jarraitzeko aukera ematen du eta. Ordura arte
lortutako  emaitzak  gordetzen  dira  eta  ebaluatzailea
berriz  orrira  sartzen  denean,  bere  izena  eta  pasahitza
sartzerakoan,  sistemak  ebaluaketa  eten  zuen
formulariora eramaten du.

Ebaluatzaileak  nahi  duen  beste  alditan  entzun
dezake  ahots  seinale  bakoitza,  botoi  egokia  zapaltzea
besterik ez dauka.

Ebaluatzaileak erregistratzean ematen dituen datuak
eta ebaluaketaren emaitzak datu base batean gordetzen
dira, ondoren erabili ahal izateko.

3.6. Lortutako emaitzen fidagarritasuna
Lortutako  emaitzak  fidagarriak  izan  daitezen

ebaluaketa subjektiboa  egiten duen jendearen kopurua
nahiko handia izatea ezinbestekoa da, bestela emaitzak
ez dira esanguratsuak izango.

Garatu  den  sistemak  ebaluaketa  subjektiboa  Web
bidez  egiteko  balio  duenez  pertsona  ebaluatzaile
laguntzaile gehiago lortzea errezten du, beraiei enbarazu
gutxiago sortzen zaielako. Gainera, Interneten hedaketa
orokorrari  esker,  oso  gaitasun  eta  trebetasun
ezberdinetako jendeak egin dezake ebaluaketa, ondorioz
emaitza fidagarriagoak lortuz.

4. Egindako ebaluaketa subjektiboaren
deskribapena

Froga  subjektiboen  prestaketarako  tresna  hau
emozioen  datu-base  baten  ebaluaketarako  erabili  izan
da.  Datu-basea  osatzeko  aktoresa  batek  sei  emozio
ezberdinekin  irakurri  zituen  korpuseko  testuak.
Ebaluaketa  subjektiboaren  helburua  entzuleak  ahots
seinaleetan  emozioak  bereizteko  gai  ziren  egiaztatzea
zen.

4.1. Ebaluaketa prozesua
Erabili  ziren  formulario  guztiak  2.  motakoak  izan

ziren, hau da, ebaluatzaileak aurkezten zizkion aukeren
artean hautatu behar  duen motakoa.  Kasu honetan sei
emozioen  eta  emoziorik  gabeko  irakurketaren  artean
hautatu  behar  zuen.  Emozioak  hauek  ziren:  amorrua,
beldurra, harridura, nazka, poza eta tristura. Ebaluaketa
13  formulariotakoa  zen,  bakoitzak  10  ahots  seinale
zituelarik.

Froga  bukatu  ondoren  ebaluatzaileei  ezagutzeko
emoziorik zailena zein iruditu zitzaien galdetu zitzaien,
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eta  erabilitako  ebaluaketa  sistemaren  gaineko  beraien
iritzia zein zen.

4.2. Emaitzak
Ebaluaketa subjektiboaren emaitzak emozioak zuzen

identifikatu  zirela  agertu  zuten.  1.  taulan  testean
lortutako nahasketa matrizea agertzen da.

Ebaluatzaileek ebaluazio sistemaren diseinua egokia
eta erabiltzeko erreza iruditu zitzaiela esan zuten.

Emozioa Amorrua Naska Beldurra Poza Neutro Tristura Harridura
Amorrua %85.7 %4.0 %0.3 %0.0 %7.3 %0.0 %3.3
Naska %9.0 %51.3 %1.0 %0.0 %3.3 %0.3 %0.0
Beldurra %0.0 %7.0 %80.3 %0.0 %0.7 %5.7 %0.7
Poza %0.3 %0.3 %0.0 %82.0 %1.3 %0.0 %4.7
Neutro %3.3 %23.0 %0.0 %14.0 %78.7 %17.7 %7.0
Tristura %0.0 %12.7 %18.0 %0.0 %0.0 %73.7 %0.0
Harridura %1.7 %1.7 %0.3 %4.0 %8.7 %2.7 %84.3

1. Taula: Taula: Testean lortutako nahasketa matrizea.
Lehen lerroak emozio zuzenak ditu eta azpian

ebaluatzaileek lerroari dagokion emozioa aukeratu
duten aldien portzentaiak.

5. Ondorioak
Testu ahots bihurgailu eta ahots naturaleko sistemen

ezaugarri  ezberdinak  ebaluatzeko  balio  duen  Internet
bidezko ebaluaketa subjektiborako sistema garatu da.

Garatu den sistema Web aplikazioa denez pertsona
ebaluatzaile gehiagoren laguntza lortu daiteke, ondorioz
emaitzak  fidagarriagoak  eta  estatistikoki
esanguratsuagoak dira.

Garatutako tresna guztiz malgua eta konfiguragarria
da  eta  erabiltzaile-interfazea  atsegina  eta  lagunkoia.
Gainera lortutako emaitzak taula eran ikusteko aukera
ematen dio froga diseinatzen duenari, beraien azterketa
errezteko.

6. Esker onak
Egileek frogan parte hartu zuten ebaluatzaile guztien

lankidetza eskertu nahi dute.
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