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Abstract 
This paper describes an emotional speech database recorded for standard Basque. The database has been designed with the twofold 
purpose of being used for corpus based synthesis, and also of allowing the study of prosodic models for the emotions. The database is 
thus large, to get good corpus based synthesis quality and contains the same texts recorded in the six basic emotions plus the neutral 
style. The recordings were carried out by two professional dubbing actors, a man and a woman. The paper explains the whole creation 
process, beginning with the design stage, following with the corpus creation and the recording phases, and finishing with some learned 
lessons and hints. 
 

Laburpena 
Artikulu honetan Euskara Baturako grabatutako datu base emoziodun bat deskribatzen da. Datu base honen diseinuan helburu bikoitz 
bat bilatu da: korpusean oinarritutako sintesirako erabilia izateko helburua alde batetik, eta emozioentzako eredu prosodikoen ikerketa 
ahalbideratzea bestetik. Beraz, datu basea handia da, korpusean oinarritutako sintesian kalitate ona lortzeko, eta oinarrizko sei 
emozioetan eta estilo neutroan grabatutako testu berdinez osotua dago. Grabaketa bikoizketa aktore profesional bik egin zuten, 
emakumea eta gizona. Artikuluak datu basearen bilakaera osoa azaltzen du, diseinuko fasetik abiatuz, korpusaren sorrera eta 
grabazioekin jarraituz, ikasitako irakaspen batzuekin amaitzeko.  
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1. Sarrera 
Azken urte hauetan, ahots sintesian egin diren 

aurrerapenak direla medio, ulergarritasunaren zedarria 
gainditu egin da, eta ikerkuntzaren esfortzuak 
naturaltasunaren atzetik bideratu dira. Ezaugarri hauek 
gero eta beharrezkoagoak dira sintesiko aplikazioak zabal 
eta konplexuagoak diren adinean: soinu naturala, hitz-
jarioa eta intonazioa derrigorrezkoak dira testu luze 
sintetizatu bat ulertua izango bada. 

Naturaltasunaren bila, korpusean oinarritutako (edo 
unitateen aukerapenean oinarritutako) sintesi metodoak 
agertu ziren pasa den hamarkadaren bigarren erdian. 
Metodo hauek unitateen kateamendua erabiltzen dute 
sintesia egiteko, eta seinalearen manipulazioa 
minimizatzen saiatzen dira. Era honetan, ahotsaren 
jatorrizko naturaltasuna gordetzen da, ahots unitateen 
arteko kateamenduak gutxituz, unitate luzeak saritzen 
dituzten algoritmoak erabiliz (Sagisaka,1998; Sagisaka et 
al., 1992). 

Bestaldetik, intonazioa eta hitz-jarioaren hobekuntza 
bilatuz, hainbat ikerkuntza eremu jorratu dira. 
Garrantzitsuenetariko bat, ahots sintetikoari emozioen 
ezaugarriak itsastearena da. Gure lan taldean ahozko 
euskarako emozioen karakterizazioaren esparruan hainbat 
lan eginak genituen, eta ikerketa hauekin aurrera jarrai 
genezan datu base berri bat, handia eta espresuki 
diseinatua, behar genuen. 

Artikulu honetan aurkezten den lanaren helburu 
nagusia datu base baten diseinu eta grabaketa da, zeinek 
korpusean oinarritutako emoziodun sintesia 
ahalbideratuko baitu, euskara baturako. 

Artikulua datu basearen ezaugarriak deskribatzen 
hasten da, lehenengoz emozioen eredutzeak behartzen 
dituen errekerimenduak zehaztuz, eta gero, unitateen 
aukerapenean oinarritutako sintesiaren helburuak 
behartzen dituenak. Geroago, korpusaren diseinua eta bere 
ezaugarriak azaltzen dira. Jarraian, grabaketen fasea 
kontatzen da, esatariaren aukeratzeko prozesua, 
erabilitako ekipoen ezaugarriak eta grabaketa sesioen 
xehetasunak argituz. Bukatzeko, ondorio labur batzuk 
aurkezten dira. 

2. Emozio modelaketaren eskakizunak 
Emozioen eredu prosodikoen ikasketak oinarrizko 

emozio guztien adibideak edo laginak behar ditu. Gure 
lanean “The Big Six” (Cowie & Cornelius, 2003) ezizenez 
ezagutzen diren emozio multzoa aintzat hartu dugu: 
tristura, alaitasuna, amorrua, harridura, beldurra eta nazka, 
hain zuzen ere. Honetaz gain estilo neutroa erabili dugu 
baita ere. 

Emozioa ahozko hizkeraren baitan ikertzeko korpus 
mota ezberdinak erabiliak izan dira. Lan talde batzuek 
grabazio espontaneo edo berezkoak erabili dute, 
emozioetan ahalik eta zinezkotasun handiena lortzeko 
asmoz. Beste batzuek, emozio eraginekin lan egin dute, 
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hizlaria egoera jakin batean jarriz, emozio jakin bat 
harengan sorrarazteko. Hirugarren aukera bat aktore 
gaitasunak dituen esatari bat erabiltzea izan da, emozioak 
simula ditzan. Azken teknika honek emozioak puztu ahal 
baditu ere, kontua da emozio antzemangarriak lortzen 
direla, eta beraz ereduak atera daitezke teknika horiek 
erabiliz. Lan honetarako antzeztutako emozioak aukeratu 
genituen, erabateko kontrola uzten baitu grabazioen 
edukietan. 

Testu desberdinak erabiltzeak emozio bakoitzerako 
zailtasun handiak ekartzen ditu korpus egokiak bilatzeko, 
eta, garrantzitsuagoa dena, emozioen ezaugarrien arteko 
konparaketak egitea larriki oztopatzen du. Honengatik, 
berariazko testurik ez erabiltzea erabaki zen; aldiz, testu 
berbera, emozioengandik independentea, erabili zen 
emozio guztietarako. Erabaki honen alde, aurreko lanek 
erakusten zuten esatari dohatsu bat emozioak  naturalki 
adierazteko gai dela, testuak emozioarekin erlaziorik ez 
badu ere (Navas et al., 2005). 

2.1. Esatariaren aldakortasuna kontrolatzen 

Aurretiko lanek erakutsi digute baita ere, esatari 
batentzako ezinezkoa dela bere ahotsaren erritmo, tonu, 
ozentasun, e. a. aldaketarik gabe mantentzea, grabaketa 
sesio luze batean zehar. Datu base honen grabaketak 
hainbat sesio iraun behar zuen, beraz aldaketa hauen 
eragina oso garrantzitsua izatea espero genezake. 
Desbideratze hauek kuantifikatzeko asmoz, aldi berean 
emozioen parametro prosodikoen arteko alderapenak 
egiteko gaitasuna mantenduz, kontroleko testu bat ere 
diseinatu zen. 

Kontrol-testu hau testu labur jarrai batez osotua da 
(400 hitz ingurukoa), eta estilo neutroz irakurri behar zen, 
sesioen hasieran, erdialdean eta bukaeran. Horrela, 
parametro prosodikoen erreferentzi maila batzuk atera 
daitezke kontrol-testu honen grabazioetatik sesio 
bakoitzeko, eta emozio bakoitzaren datuak normalizatu 
egingo dira erreferentzi maila hauekiko. 

2.2. Perpaus gaindiko mailako prosodia  

Datu basearen diseinuan eragin izan zuen ikerketa 
prosodikoaren azkeneko eskakizuna, perpausaren mailatik 
gaindiko prosodiaren ezaugarriak ikasi beharra izan zen. 
Hurrengo atalean ikusiko den bezala, grabazio-korpusaren 
zati nagusiena ezaldi bakanez osotua egongo zen. Hau 
komenigarria da oso, eredu prosodikoak ateratzeko esaldi 
mailan, unitateen aukerapen teknikak bideratzeko 
aproposa delarik, era berean. Baina, halaber, beharrezkoa 
da hizketa estilo ezberdinak ikastea, hala nola elkarrizketa, 
deklaratzailea, paragrafoen arteko etenaldiak, e.a. 
Ezaugarri guzti hauek ikasteko ezinbestekoa da testu 
jarraien grabaketak edukitzea.  

Hau zela eta, beste zati bat gehitu zitzaion datu 
basearen diseinuari: luzera ertaineko testu jarrai bat (1.047 
hitzetakoa), hizketa estilo anitzekoa. Testu hau sei 
emozioetan eta estilo neutroan irakurri behar zen, eta 

behingoan grabatu ere, horrela paragrafoen arteko etenak 
ikasi ahal izateko. 

2.3. Datu basearen egitura orokorra 

Aurrez azaldutako eskakizunak aintzat hartuz, datu 
basearen osagarriak 1go taulan azaltzen den bezala 
definitu zen. 

 

Atala Grabazio kopurua Edukiak 

Korpus 
Nagusia 

Bat emozio 
bakoitzeko + Neutroa 

Esaldi isolatuak 

Testu 
Jarraia 

Bat emozio 
bakoitzeko + Neutroa 

Testu jarraia hizketa 
estilo anitzekin 

Kontrol-
Testua 

Hiru aldiz sesio 
bakoitzeko 

Testu jarraia 

 

1. taula: Datu basearen egitura orokorra. 

3. Unitateen aukeraketa tekniken 
eskakizunak 

Aurreko atalean ikasketa prosodikoek ezarri dituzten 
eskakizunak berrikusi ditugu. Eskakizun hauek datu 
basearen egitura edo zatiak mugatu dituzte. Atal honetan 
ikusiko dugu unitateen aukeraketa teknikek zehaztuko 
dituztela datu basearen testu edukiak, bere barne-egitura 
alegia. 

Lehen esan dugun bezala, unitateak aukeratzeko 
teknikek datu base handiak behar dituzte, aukeraketa 
algoritmoak hautagarri diren unitate multzo aproposa izan 
dezan. Sistema hauetarako korpus bat diseinatzeko 
garaian, helburu garrantzitsuena da ahalik eta hautagai 
gehiago egotea edozein unitatentzako: datu basearen 
estaldurak nahikoa zabala izan behar du. 

Xede honekin erabiliko den datu basearen zatia 
Korpus Nagusia deritzona da, beraz hurrengo eskakizunak 
zati honi bakarrik eragingo diote. 

3.1. Datu basearen neurria 

Datu basearen neurria kontu handiz finkatu behar da, 
sintesi garaian ahalik eta luzeen diren unitateak aurki 
daitezen. Tamaina egokia ordu batean hasten da (Febrer, 
2001). Honek ia 40.000 difonema esan nahi du, edo 
hitzetan adierazita 6400 bat hitz (euskararako 6,3 
difonema hitz bakoitzeko batezbestekoa hartuz), edo 500 
bat esaldi.  

Zenbaki hauek datu basearen neurriaren beheko 
limitea ezartzen dute. Bukaerako tamainan beste faktore 
batzuek izango dute eragina. Datu basearen tamaina 
handiagoa den adinean, sintesiaren emaitzak hobeak 
izango dira, baina badira murrizketak bai 
errendimendukoak, bai errekurtsoen kontsumokoak, baita 
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ekonomikoak ere zeintzuek tamainaren goi-limitea behe-
limite honetatik nahiko hurbil ezartzen duten. 

3.2. Orekapen fonetikoa 

Datu basean unitate luzeak topatuko direla ziurtatzeaz 
gain, behar-beharrezkoa da ziurtatzea fonema posible 
guztiak, eta fonemen arteko konbinazio jakin batzuk ere, 
datu basean daudela. Ziurtatu nahi badugu unitateen 
aukeraketako sintesiak, beste kateamenduko metodoen 
pareko kalitatea izango duela behintzat, datu baseren 
diseinuak bermatu behar du beste metodoek erabiltzen 
dituzten unitate txikienak datu basean aurkitzen direla. 
Zentzuzko tamaina minimoa unitate hauentzako, difonema 
da. 

Behin unitate minimoa finkatuta, orekapen 
fonetikoaren xedea unitate hauen agerpen tasa datu 
basean, eta beraien agerpen tasa hizkuntza naturalean, ahal 
bezain parekoak mantentzea da. Horrela, difonema 
ohikoenak askotan agertuko dira grabatutako datu basean, 
testuinguru anitzetan, eta arraroak direnak agian batean 
bakarrik agertuko dira, edo esplizituki gehitu beharko dira 
diseinua egiterakoan. Honetaz gain, badira hiru edo lau 
fonemetako konbinazio “zailak”, arazoak sortzen 
dituztenak banatzen direnean, eta hauek ekiditeko unitate 
luzeago batzuk definitzen ditugu, “polifonemak” 
deitutakoak. Euskararako 406 polifonema hauetako 
unitateak definitu dira.   

3.3. Orekapen lexikala 

Korpusean oinarritutako sintesi honetan, unitateak 
aukeratzen direnean posiblea da difonemak baino zati 
handiagoak aurkitzea, hitz osotara ailegatuz baita ere, 
horrela kateamenduen kopurua gutxitzen delarik. Bistakoa 
denez, hitz mailan estaldura tasa bat ziurtatuko lukeen 
datu basearen tamaina, kontsideratzen ari garen datu 
basearena baino askoz handiagoa izango litzateke. Zentzu 
honetan, tamaina murriztu bat izatearen eskakizuna eta 
estaldura fonetikoaren eskakizuna garrantzitsuagoak dira, 
estaldura lexikoarena baino. Haatik, hizkuntzaren hitz 
multzo ohikoenak datu basean ager daitezen desiragarria 
da, aldi berean hitz ezberdinen kopurua ahalik eta handien 
eginez. 

Bestalde, fonemen konbinazio “arraroak” agertzen 
direnean, normalean hitz arrotzetan ematen dira. Beraz, 
datu basearen diseinuan lehentasuna difonema guztien 
konbinazioak agertzeari ematen bazaio,  hitz arrotzen 
kopuruan handituko da segur aski korpusean, hizkuntzaren 
jatorrizko hitzen tokia hartuz. 

Esan bezala, irizpide lexikoa ez da erabakigarria dena 
korpusaren diseinuan, baina saiatu beharko ginateke hitz 
ezberdinen kopurua maximizatzen, arreta berezia jarriz 
ohiko hitzen agerpenari. Aldi berean, erdal hitzen 
portzentaia zentzuzko balio baten azpian manten dadin 
saiatuko gara ere. Nolanahi ere, bukaerako korpusa 
lexikoki analizatua eta doitua izango da. 

 

3.4. Sintesiaren eremua eta hiztegi mota 

Bukatzeko, bada kontuan hartu behar den beste 
aspektu bat, ahots datu base batentzako korpusa 
diseinatzeko unean: sintetizagailuaren aplikazio esparru 
edo eremua definitzea da aspektu hau, hain zuzen ere. 
Beste era batean esanda, jakin behar dugu zer izango den 
sintetizagailuak (Test to Speech edo TTS delakoa) kasurik 
ohikoenetan esango duena. Nabaria denez, aldez aurretik 
baldin badakigu zeintzuk diren TTS-ak esango dituen 
hitzak, bere eremua delakoa, hitz horiek datu basearen 
diseinuan sar genitzake, edo behintzat, datu basearen 
korpusa, eremu horren korpus handiagoetatik atera 
genezake, emaitza oso onak lortuz, ustez. 

Lan honen kasuan, ez dago sintetizagailua eremu 
berezi batean erabiltzeko asmorik, xedea erabilera 
orokorreko sintetizagailu on bat sortzea da. Tamalez, 
honek definitu gabeko hiztegi-eremu bat esan nahi du, eta 
beraz, oso zabala. 

Dena den, sintetizagailua egunkari eta liburu 
elektronikoak irakurtzeko erabiltzeko asmoa badugu, 
beraz hasierako korpus handiak iturri hauetatik hartuko 
ditugu. 

3.5. Korpus Nagusiaren barne-eskakizunak 

Laburbilduz, unitateen aukeraketa teknikak ezarri 
dituen eskakizunak 2. taulan zehazten dira. 

Korpus 
neurria 

40.000 difonema baino gehiago, edo 6.400 
hitz (500 esaldi gutxi gora behera) 

Estaldura 
fonetikoa 

Hasierako korpusean topatutako difonema 
guztien agerpen bat behintzat. Aurrez 
definitutako 406 polifonemen erabateko 
estaldura.  

Estaldura 
lexikoa  

Hizkuntzaren hitz ohikoen 50% korpusean. 

 

2. Taula: Korpus Nagusiaren diseinuko eskakizunak. 

4. Korpusaren sorrera 
Hasierako eskakizunak finkatuz gero, prozesuaren 

hurrengo pausua grabatuko den korpusaren sorrera da. 
Eskakizun batzuk aldez aurretik existitzen diren korpus 
batzuekiko estaldura tasen arabera definitu dira: hau da, 
hain zuzen ere, egin beharreko lehenengo pausua, testuen 
korpus ahalik eta handien lortzea, zeinetatik grabazio 
korpusa aterako den. 

Lan honetan, hasierako korpusa testuen multzo handi 
bat da, hainbat iturrietatik lortutakoak: zati nagusiena 
Egunkaria egunkariaren bi urtetako testuek osotzen dute, 
beste testuk nobela batzuetatik atera dira, eta beste korpus 
txikiago batzuk erabili dira ere, Aholabeko beste lanetan 
erabili zirenak batik bat, eta beraz oso depuratuak eta 
fonetikoki orekatuak. 
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Korpus guzti hauek batutak Oinarrizko Korpus deitu 
multzoa osotzen dute. 580.000 esaldiz osotua dago, 7,4 
milioi hitz (243.800 hitz ezberdin1), edo 46 milioi fonema. 
Datu interesgarriago bat difonema ezberdinen kopurua da. 
897, hauxe baita ziurtatu behar dugun estaldura grabazio 
korpusean.  

Behin hasierako korpusa eratua eta analizatua, 
hurrengo pausua grabazio korpusa hartatik ateratzea zen. 
Prozesua UPC2ren programa informatiko baten bidez egin 
zen, CorpusCrt deritzon programa, alegia. Lanabes honek 
esaldi multzo murriztu bat ateratzen du korpus handiago 
batetik abiatuz, eta esaldi hauek aukeratzen dira jatorrizko 
korpus handiaren difonemen maiztasun erlatiboa manten 
dadin, korpus murriztuan ere. Oinarrizko Korpusaren 
neurri handiak prozesua bi pausutan egitera behartu zuen, 
horrela hasierako tamaina erraldoia, zatitu eta neurri 
erabilgarriagoko korpus osagarri bat lortu zen, zeinetik 
Korpus Nagusia (grabazio korpuseko zati handiena, beraz) 
atera baitzen finalean.  

4.1. Korpusaren balidazioa eta eskuzko 
doiketak 

Gorago aipatutako softwarea esaldi multzo bat sortu 
zuen, difonemetan orekatua. Esaldi hauek polifonemen 
zerrendarekin alderatu ziren (polifonemak bi fonema 
baino gehiagoz osotuak daudenez, CorpusCrt-k ez ditu 
kontuan hartzen esaldiak aukeratzerakoan). Falta ziren 
polifonemak hasierako korpusean bilatu ziren eta horrela 
esaldi berriak sartu ziren Korpus Nagusian. Polifonema 
batzuk ez ziren Oinarrizko Korpusean agertzen, eta eduki 
zitzaten esaldi bereziak gehitu ziren. 

Ondoriozko korpusa eta bere transkripzio fonetikoa 
zeharo errebisatu ziren, puntuazioa eta transkripzio 
akatsak ezabatzeko. 3. taulak lortutako korpusaren 
ezaugarriak azaltzen ditu. 

Esaldi kopurua 702 

Hitz kopura osotara 6,582 

Hitz ezberdinen kopurua 4,308 

Fonemen kopurua osotara 39,767 

Fonema ezberdinen kopurua 35 

Difonemen kopurua osotara 40,917 

Difonema ezberdinen kopurua  897 

Polifonemen estaldura  100% (406) 

Grabazio iraupenaren zenbatespena  80 min 

 

3. taula: Korpus Nagusiaren estatistikoak. 

 

                                                      
1 Zenbaki honetan hitz deklinatuak hitz ezberdintzat hartzen dira. Lema 
ezberdineko hitzen kopurua txikiagoa da.  
2 Universidad Politécnica de Catalunya. http://www.talp.upc.es 

4.2. Oreka lexikoa 

Lehen komentatu denez, oreka lexikoaren lehentasuna, 
beste eskakizunena baino txikiagoa zen. Datu basearen 
doipen etapan, estaldura lexikoaren analisia egin zen, hura 
hobetzeko eskuzko aldaketa txikiak egiteko asmoarekin. 
Bukaerako grabazio korpus osoko datu lexikoak 
Oinarrizko Korpusen datuekin alderatu zen, hurrengo 
emaitzak lortuz: 

Korpus Nagusiaren 4.300 hitz ezberdinek, Oinarrizko 
Korpusaren hitz guztien %56,3 suposatzen zuten. Edozein 
euskal testu bat hartuta, Korpus Nagusiak hitz mailako 
unitateak hartzea permitituko lioke sintetizagailuari hitzen 
ehuneko 56,3an. 

Analisi kualitatiboago bat eginez, Oinarrizko 
Korpusaren hitz guztien %50a, 695 hitz ezberdinek 
osotzen dute. Hitz hauetatik 570 Korpus Nagusian ere 
badaude. Euskarako 1.000 hitz ohikoenak hatzen 
baditugu, %73,6a Korpus Nagusian sartuta daude. 
Zenbaki hauek ziurtatzen dute estaldura nahikoa nahi 
ditugun aplikaziotarako. 

Bukatzeko, erdal hitzen kopurua ikasi zen, bere 
agerpen tasa seguruenik handitua egongo baitzen, hitz 
hauek difonema arraroak baitituzte. Analisi lakar batek 
%9,6 erdal hitzeko emaitza eman zuen, eta onargarritzat 
hartu zen emaitza. 

4.3. Kontrol testua eta testu jarraia 

Korpusaren definizioa bukatzeko azkeneko ataza 
kontrol testua eta testu jarraien aukeraketa zen. Kontrol 
testuko eskakizunak oso malguak ziren, eta beraz literatur 
pasarte deskriptibo bat aukeratu zen. 

Eredutze prosodikorako testu jarraia luzeago eta 
hizketa estilo anitzekoa izan behar zen. Bakarrizketa baten 
zati bat aukeratu zen, pasarte deskriptibo zien 
elkarrizketakoak zituena, hain zuzen.  

5. Grabaketa fasea 
Grabazio korpus osoa zehazturik, grabazio fasea hasi 

zen. Lehenengo eginbeharra esatari bien aukeraketa zen, 
gizona eta emakumea. Kasting txiki bat egin zen bi 
xedekin: esatariak emozioak antzezteko gai izan behar 
zuen alde batetik, eta bere ahots kalitateak sintesirako 
aproposa izan behar zuen. 

Esatari profesionalen grabaketak entzun ziren, eta 
Praat softwarearen bidez frogatu (Boersma & Weenik, 
2005). Praat lanabesak bersintesi malgu eta erreza 
ahalbideratzen du, PSOLA eta LPC metodoak erabiliz. 
Horrela jatorrizko grabaketak manipulatu ziren, beraien 
sintesirako egokitasuna aurresateko asmoz. Azkenik bi 
esatari profesional kontratatu ziren: 40 urteko bikoizketa 
aktore bat, eta 37 urteko emakume bat, irrati esatari eta 
aktoresa. 
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5.1. Grabazio plataforma eta ingurunea 

Grabaketa grabazio estudio semi-profesional batean 
egin zen. Emakume ahotsarako 6 sesio behar izan ziren, 
eta beste 4 gizonezko ahotsarako. Grabaketak emozioz 
emozio egin ziren, emozio bakoitza etenaldirik gabe 
grabatuz, esatariak bere kontzentrazioa gal ez zezan. 

Grabazio plataforma lehenengo irudian erakusten da. 
Grabaketak eskuko PC baten bidez egin ziren, audio 
txartel profesional batez ekipatua. Bi ahots seinale hartu 
ziren, bat estudioko mintz-mikrofono handi baten bidez 
atzitua (Sm),, eta bestea hurbileko elektret mikrofono baten 
bidez lortua (Sc). Laringografo bat ere erabili zen pultso 
glotala lortzeko. Hurbileko seinalea eta elektrodo glotal 
pare bat laringografoan sartzen dira, eta honek hiru seinale 
sortzen ditu irteeran: ahots seinalea hurbileko 
mikrofonotik hartua(Sc), pultso glotaleko seinalea (Lx), eta 
seinale ia-errektangular bat (Tx) pultso glotalatatik 
eratorria.  

 

1. irudia: Grabazio plataforma. 

 

Estudioko mikrofonotik eta laringografotik ateratako 
hiru seinaleak bi seinale estereotan grabatu ziren, bata Sc 
eta Lx seinaleekin, eta bestea Sm eta Tx-ekin. Seinaleak 48 
kHz-tan lagindu ziren eta 16 bit lagineko erresoluzioa 
erabiliz kuantifikatu ziren. Seinale eskuratze softwarea 
Nanny Record izan zen. Erabilitako ekipamendua 4. 
taulan azaltzen da.  

 

Mikrofonoak BeyerDynamic MC740 (Mintza)  

Emkay VR-3576 (Hurbilekoa) 

Nahasketa mahaia Soundcraft Spirit F1  

Laringografoa Laryngograph PCLX 
(Laryngograph LTD) 

Audio Txartela VX Pocket 440 (Digigram) 

Software Nanny Record (UPC) 

Digigram Wave Mixer 

 

4. taula. Grabazio plataforma. 

6. Ondorioak 
Datu baseak emozio bakoitzeko 1,5 ordutako 

grabazioak ditu gutxi gora behera, guztira 10,5 ordu 
esatari bakoitzeko gehitzen dutelarik, 20 ordu baino 
gehiago osotara. Datu base honek baliabide linguistiko 
berri bat suposatzen du, zeinek Euskara Batuko hizketa 
emoziodunaren ikerketa ahalbideratuko baitu, eta 
unitateen aukeraketan oinarritutako kalitate handiko 
sintesia baita ere. Datu basearen tamaina handiak beste 
ikerketa batzuk lagunduko ditu, hainbat arlotan, hala nola 
ahotsaren eraldaketa, korpusean oinarritutako prosodia, 
eta abar. 

Prozesuak lezio garrantzitsu batzuk irakatsi dizkigu, 
datu base handi bat grabatzerakoan kontutan hartu behar 
direnak, alegia. Lehenengoz, arazoak agertzen direla datu 
basearen diseinuan hartutako erabakiak, esatariaren 
antzezpen abileziaren aurre jartzen direnean. Horrela ez-
ohiko hitz arrotzak ahoskatzen zailak ziren 
esatariarentzako, eta askotan horrelako hitzak egoteak 
esaldi osoaren intonazioan eragiten zuen. Antzerako 
zailtasunak agertzen ziren esaldi luze edo sintaktikoki 
konplexuak agertzen zirenean. Kasu hauek eredu 
prosodikoak andeatu ditzakete, hortaz, mota honetako 
esaldien kopurua baxua mantendu beharko litzateke. Beste 
esaldi multzo berezi bat sortzea, eredutze prosodikoan 
erabiliko ez dena, konponbide aproposa izan daiteke baita 
ere. 

Beste irakaspen garrantzitsu bat, esatariak emozioak 
antzezteko duen gaitasuna egiaztatzeko kasting froga 
espezifiko baten beharra izan da. Ona litzateke emozioen 
ezagupeneko froga itsu informal bat egitea, hautagaien 
grabazio emoziodunak erabiliz, zeren eta, nazka edo 
beldurra bezalako emozioak antzezteak, esaldi luze 
konplexu eta erlazio gabeak irakurriz, antzez gaitasun 
dezenteak behar baititu. 

Zentzu honetan, arazoak sor ditzaken beste puntu bat 
ebakera eta intonazioan mantendu beharreko koherentzia 
da. Emozioaren baitako koherentzia hau desiragarria da, 
horrela lortzen den eredua ona izango delako; aldiz, 
emozioaren naturaltasunaren aurka joan daiteke. Aurkako 

Sm 
Lx 

Sc 

Lx 

Tx 

Sc 

Mixing Desk 

Laryngograph 
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eskakizunekin, unitateen aukerarako datu baseetan, 
intonazio uniforme eta lauekin lortzen dira emaitzarik 
arrakastatsuenak. Aurkako betekizun hauek argi azaldu 
behar zaizkio esatariari, eta grabazio teknikoak adi egon 
behar da betetzen direnentz kontrolatzeko. 

7. Esker onak 
Datu base honen bilakaerarako Eusko Jaurlaritzako 

laguntza, SAIOTEK (SPE04UN24)  programaren baitan 
eta MEC-ena (TIC2003-08382-C0503) izan ditugu. 

Autoreek Euskal Herriko Unibertsitateari eskerrak 
eman nahi lizkiokete bere grabazio estudioa erabiltzen 
uzteagatik. 
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