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PrzegląD WyBrAnych AsPektóW AnAlizy 
ProzoDii moWy sPontAniczneJ nA PotrzeBy 

technologii moWy1

sŁoWA klUczoWe: anotacja percepcyjna prozodii, automatyczne rozpozna-
wanie mowy
key WorDs: perceptual annotation of prosody, automatic speech recognition

1. Cel pracy

W pracy omówiono zagadnienia związane z opisem struktury prozodycznej 
mowy spontanicznej na potrzeby technologii mowy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem automatycznego rozpoznawania mowy i  sformułowano podstawowe 
zasady anotacji prozodycznej dla języka polskiego na potrzeby automatycznej 
kategoryzacji fraz prozodycznych oraz prominencji prozodycznej. celem pracy 

1 Badania finansowane ze środków ncBir – projekt rozwojowy nr DoBr/0008/r/iD1/2013/03 
„zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedy-
kowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”. 
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było również przedstawienie założeń dotyczących akustycznych korelatów pro-
minencji i granic fraz prozodycznych na podstawie wyników najnowszych badań 
prezentowanych w  literaturze (w  tym badań własnych autorek pracy). Ponad-
to omówiono wyniki wstępnej analizy spójności anotacji prozodycznej. Praca 
miała również na celu przedstawienie narzędzi zaprojektowanych i  zastosowa-
nych w celu wydobycia i ilościowej analizy danych będących wynikiem anotacji 
prozodycznej (i nie tylko) materiału słownego. Wnioski płynące z krytycznego 
przeglądu literatury, jak i te, będące wynikiem badań własnych i doświadczeń ze-
branych w trakcie realizacji zadań w projekcie Arm2, mają istotne znaczenie dla 
metodologii przyszłych badań w dziedzinie produkcji i percepcji prozodii oraz 
tworzenia praktycznych rozwiązań w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i dal-
szego wykorzystania informacji prozodycznej w systemach technologii mowy.

2. Przegląd literatury

2.1. Struktura prozodyczna, prominencja i frazowanie 

struktura prozodyczna wypowiedzi, którą wyznacza rozkład prominencji 
i  granic fraz prozodycznych, odgrywa istotną rolę w  rozumieniu mowy, gdyż 
zmniejsza wysiłek poznawczy towarzyszący jej przetwarzaniu poprzez dostar-
czenie podstawowych ram pozwalających na przechowanie sekwencji sygnałów 
językowych, w czasie gdy są one przetwarzane przez mózg (clifton i in. 2002). 

z punktu widzenia percepcji mowy prominencja jest związana z uwydatnie-
niem pewnej sylaby, czy też całego słowa, w taki sposób, że wyróżnia się ona/ono 
spośród sąsiednich sylab/słów. natomiast na poziomie produkcji jest ona reali-
zowana poprzez zmiany różnych cech akustycznych sygnału mowy (m.in. ilo-
czas, F0, intensywność, por. sekcja 2.2). W fonologii autosegmentalno-metrycz-
nej (liberman, Prince 1977; selkirk 1984; hayes 1994; ladd 1996), prominencję 
definiuje się jako aspekt fonologicznej reprezentacji wypowiedzi wywodzący się 
z jej struktury metrycznej (cole i in. 2010a, str. 426). W tym ujęciu, prominencja 
ma charakter strukturalny i  jest własnością tych sylab/słów, które w strukturze 
metrycznej wypowiedzi zajmują silną pozycję. Ponieważ struktura metryczna 
może mieć więcej niż jedną warstwę, np. jedną, dotyczącą relacji między sylaba-
mi w wyrazach (słaba vs. silna) i drugą, dotyczącą relacji między wyrazami we 
frazie, prominencje będą się różniły pod względem siły, czy też poziomu. i tak, na 
poziomie pojedynczych wyrazów mówimy o prominencji niższego poziomu, któ-
rej dziedziną są sylaby akcentowane (ang. stressed). z kolei prominencja frazowa 

2 Projekt nr DoBr/0008/r/iD1/2013/03
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to prominencja wyższego poziomu, a  jej dziedziną są wyrazy niosące nowe lu-
b/i ważne z punktu widzenia rozwoju dyskursu informacje (ang. focus vs. give-
ness). selkirk (1996) dokonała rozróżnienia między czterema poziomami pro-
minencji, zaczynając od jej braku, poprzez sylaby z akcentem wyrazowym (ang. 
stress), sylaby z akcentem melodycznym (ang. pitch accent), aż do sylab z akcen-
tem frazowym (czyli prominencja frazowa – najwyższy poziom prominencji). 

obok prominencji, struktura prozodyczna jest także efektem grupowania, 
czyli podziału wypowiedzi na mniejsze fragmenty – frazy prozodyczne, obej-
mujące jeden lub kilka wyrazów i charakteryzujące się spójnością znaczeniową 
(selkirk 1984; Frazier i in. 2004). Podział na frazy jest uwarunkowany w znacznej 
mierze również strukturą syntaktyczną wypowiedzi i właściwościami fonologicz-
nymi, takimi jak np. długość frazy w sylabach, czy też pozycja akcentu frazowego 
(Watson, gibson 2004). Podobnie jak w przypadku prominencji, także w odnie-
sieniu do frazowania mówimy o różnych jego poziomach3, co związane jest z po-
zycją konkretnych fraz w strukturze prozodycznej wypowiedzi (np. trim 1959; 
o’connor, Arnold 1973; Beckman, Pierrehumbert 1986; ladd 1996). 

2.2. Akustyczne korelaty struktury prozodycznej

2.2.1. Prominencja

na poziomie akustycznym prominencja jest realizowana poprzez wydłuże-
nie iloczasu, wzrost intensywności/głośności, dystynktywne zmiany wysokości 
tonu związane z akcentem melodycznym (ang. pitch accent), zmiany w strukturze 
widmowej związane z wysiłkiem głosowym i/lub ustawieniem krtani oraz zmia-
ny w częstotliwościach formantów informujące o precyzji artykulacji (m.in. Jas-
sem 1962; Beckman, edwards 1994; Dogil 1999; sluijter, van heuven 1996; turk, 
White 1999; Demenko 1999; tamburini 2005; kochanski i  in. 2005; Andreeva 
i in. 2007; Wagner 2008; Wagner 2014). 

Wraz ze wzrostem poziomu prominencji, czyli od akcentu wyrazowego przez 
akcent melodyczny po akcent frazowy (por. selkirk 1996), zwiększa się udział 
poszczególnych cech akustycznych, np. silna prominencja jest realizowana po-
przez znaczniejsze wydłużenie iloczasu samogłoski/sylaby akcentowanej niż pro-
minencja o średnim i słabym poziomie (malisz, Wagner 2012; Wagner 2014). 

Przeprowadzone dla poszczególnych języków eksperymenty w zakresie struk-
tury akcentowej wypowiedzi, ściśle związanej z  realizacją prominencji, często 
znacznie różniące się metodologiami, można poklasyfikować według badanych 
cech częstotliwości podstawowej, takich jak np. umiejscowienie zmiany parame-
tru F0, szybkość, interwał zmiany oraz typ intonacji. Dodatkowo także analizuje 

3 zobacz również dyskusję w sekcji 3.3.



Agnieszka Wagner, Jolanta Bachan, Katarzyna Klessa, Grażyna Demenko274

się strukturę sylaby oraz kontekst. W najnowszych badaniach podkreśla się istot-
ność interakcji akcentu zarówno ze strukturą językową (mikroprozodią, kontek-
stem leksykalnym, dyskursem), jak i pozajęzykową (związaną np. z fizjologiczny-
mi uwarunkowaniami wysiłku głosowego lub z emocjami). konieczne staje się 
rozwiązanie problemu zweryfikowania założeń odnośnie do: 1) segmentacji, 2) 
akustycznych wyznaczników akcentu oraz 3) normalizacji. 
1) segmentacja. Podstawowym problemem jest podział wypowiedzi na grupy 

akcentowe (ewentualnie tzw. zestroje, stopy akcentowe). Definicje tych jedno-
stek nie są wystarczająco precyzyjne dla automatycznych klasyfikacji (Jassem 
1962; steffen-Batogowa 2000).

2) Akustyczne wyznaczniki akcentów. obszerne badania w tym zakresie zapo-
czątkowali między innymi de Pijper (1983), collier (1991) i hart (hart i in. 
2006), tworząc podstawy pozwalające określić, które zmiany częstotliwości 
podstawowej są istotne w percepcji melodii mowy. 

3) normalizacja. Potrzeba normalizacji zmian wysokości tonu związana jest 
z wieloma uwarunkowaniami, między innymi z różnicami międzyosobniczy-
mi, stylistycznymi, sposobem wypowiedzi powiązanym z  ekspresywnością 
oraz wysiłkiem głosowym. sposób normalizacji położenia sylaby akcentowa-
nej – prominentnej na skali częstotliwości i zakresu zmian częstotliwości pod-
stawowej stanowi od wielu lat nierozwiązany problem (Botinis i in.. 2001). 
Analiza akustycznej realizacji prominencji w języku polskim przedstawiona 

w pracy Wagner (2009) pokazała, że jej najistotniejszymi korelatami są kolejno: 
ogólna zmienność wysokości tonu na sylabie akcentowanej, względny znormali-
zowany iloczas sylaby i samogłoski akcentowanej, kształt przebiegu zmiany wy-
sokości tonu oraz wartość maksymalna F0 na sylabie akcentowanej. Automatycz-
na detekcja prominencji na poziomie wyrazu (tzn. pod uwagę wzięto tylko sylaby 
z akcentem wyrazowym, ang. stressed) na podstawie zbioru wymienionych tutaj 
cech charakteryzowała się dokładnością w granicach 78%-72% w zależności od 
modelu (sieci neuronowe, drzewa decyzyjne – cArt, analiza dyskryminacyjna), 
natomiast w klasyfikacji poszczególnych typów akcentów (h*l, l*h, lh*, hl*, 
lh*l) dokładność modeli wahała się między 27% a 81%.

2.2.2. Frazowanie

za główny i uniwersalny wyznacznik granicy frazy przyjmuje się wydłużenie 
iloczasu sylab o końcowej pozycji we frazie (Wightman i in. 1992; yoon i in. 2007; 
Wagner 2010; cole i in. 2010b), przy czym stopień wydłużenia jest pozytywnie 
skorelowany z  siłą granicy. innymi ważnymi korelatami są obecność i długość 
pauzy (horne i  in. 1995; Bulyko, ostendorf 2001) oraz przebieg konturu into-
nacyjnego (carlson, swerts 2003; Aguilar i in. 2009; carlson i in. 2005; kim i in. 
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2008). obecność granicy frazy jest sygnalizowana również w mniejszym stopniu 
poprzez zmiany w zakresie intensywności i jakości głosu, takie jak glotalizacja sa-
mogłosek na początku frazy i laryngalizacja samogłosek na końcu (por. cole i in. 
2010a). Jak pokazano m.in. w pracy Wightmana i in. (1992) zmiany w dziedzi-
nie konkretnych cech akustycznych są proporcjonalne do siły granicy frazy, np. 
w przypadku granic fraz zajmujących wyższą pozycję w hierarchii samogłoska/
sylaba wygłosowa ulega znaczniejszemu wydłużeniu niż w realizacji fraz niższe-
go poziomu4. 

W odniesieniu do języka polskiego badania akustycznych korelatów struktury 
prozodycznej (Demenko 2000; Francuzik i  in. 2002; klessa 2006; Wagner 2008) 
pokazały istotny udział iloczasu oraz parametrów w dziedzinie F0 w realizacji pro-
minencji oraz granic fraz. W dziedzinie czasu obecność granicy jest sygnalizowa-
na przede wszystkim przez znaczne wydłużenie iloczasu ostatniej we frazie sylaby 
i jej samogłoski oraz wydłużenie iloczasu samogłoski sylaby poprzedzającej sylabę 
o pozycji końcowej (Wagner 2008). na podstawie małego zbioru cech akustycz-
nych udało się stworzyć modele automatycznej detekcji granic fraz prozodycznych 
w mowie czytanej, których średnia dokładność sięgała 82% (Wagner 2008). Wyniki 
automatycznej klasyfikacji typu granicy frazy5 wahały się między 81% i 87,6%. 

2.3. Znaczenie prozodii dla przetwarzania i rozumienia języka 
w kontekście technologii mowy 

systemy technologii mowy powinny opierać się na interpretacji i rozumieniu 
treści, a więc na kognitywnej analizie cech akustycznych oraz fonetycznych na 
różnych poziomach językowego i pozajęzykowego przetwarzania. na poziomie 
fonologicznej oraz fonetyczno-akustycznej analizy, bardzo wyraźnie wyodręb-
niło się zagadnienie kompleksowego modelowania prozodycznej (suprasegmen-
talnej) struktury mowy. Wiedza prozodyczna w bardzo znacznym stopniu jest 
wykorzystywana zarówno przez mówcę, jak i  przez słuchacza, głównie w  seg-
mentacji oraz uwydatnianiu znaczenia poszczególnych fragmentów wypowiedzi. 
Dzisiejsze systemy wykorzystują tę wiedzę jedynie w bardzo ograniczony sposób 
(np. synteza mowy) lub całkowicie ją z tych analiz eliminują (np. rozpoznawanie 
mowy/mówcy). Bezpośrednią przyczyną ograniczeń w wykorzystaniu tego nie-
zwykle ważnego źródła informacji jest brak adekwatnych technik ich ekstrakcji 
i modelowania.

najważniejszym problemem modelowania prozodii na potrzeby technologii, 
zwłaszcza rozpoznawania mowy, jest niewątpliwie segmentacja sygnału mowy. 

4 zobacz też dyskusję w sekcji 3.3.
5 4 typy granic: silna (iP) rosnąca i opadająca, słaba (ip) rosnąca i opadająca; w klasyfikacji 

wzięto pod uwagę tylko sylaby o końcowej pozycji we frazie.
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Problem wyznaczania granicy frazy oraz mniejszych jednostek prozodycznych jest 
tylko częściowo rozwiązywany poprzez powierzchowną analizę gramatyczną. Punkt 
wyjścia dla anotacji struktur melodycznych w korpusach i modelowania prozodii 
stanowią informacje gramatyczne związane głównie ze znakami interpunkcyjnymi 
i spójnikami, określające frazy syntaktyczne. W tekście pisanym funkcję podziału 
tekstu na sekwencje wyrazów stanowiących spójną całość pod względem syntak-
tycznym lub semantycznym pełnią znaki interpunkcyjne, których obecność pozwa-
la odbiorcy przeprowadzać podział tekstu na jednostki informacji zgodnie z inten-
cją nadawcy. W tekście mówionym wyodrębnianie jednostek zwanych frazami jest 
osiągane głównie poprzez realizację określonych wzorców prozodycznych. 

także informacja dotycząca prominencji i jej siły/poziomu ma bardzo istot-
ne znaczenie w  kontekście rozpoznawania mowy, ponieważ prominencja (ak-
cent) ma na tyle silny wpływ na fonetyczno-akustyczną realizację6 głosek, że 
może powodować błędy rozpoznawania. Ponadto pozycja akcentu wyrazowego 
(słaba prominencja) częściowo informuje o granicy wyrazu, zaś pozycja akcentu 
frazowego (silna prominencja) niesie wskazówki odnośnie roli danego wyrazu 
w rozwoju dyskursu. Jak pokazano m.in. w pracach cole i in. (2005), uwzględnienie 
tego rodzaju informacji prozodycznej w systemie rozpoznawaniu mowy poprzez 
wykorzystanie interakcji między modelem akustycznym i językowym (tzw.. pro-
sody dependent speech recognition) może istotnie przyczynić się do zmniejszenia 
błędów rozpoznawania (ang. word error rate).

W odniesieniu do mowy spontanicznej, zwłaszcza ekspresywnej, opis i mode-
lowanie prozodii bezwzględnie wymaga uwzględnienia nie tylko aspektów języko-
wych, ale również parajęzykowych i pozajęzykowych w znacznie szerszym zakre-
sie niż w przypadku wypowiedzi neutralnych. zasadniczą kwestią jest poznanie 
i sformalizowanie funkcji intonacji, zwłaszcza jej wpływu na fonetyczno akustyczne 
struktury. Wiadomo, iż zmiana F0 o oktawę w diametralny sposób zmienia widmo 
sygnału (minematsu i in. 2001). Bardzo istotne stają się czynniki związane ze zmia-
nami tempa, amplitudy sygnału, zwiększonej zmienności częstotliwości podstawo-
wej (uwarunkowanych różnorodnymi czynnikami), a dodatkowo jeszcze pojawia 
się prozodia elementów typowo niejęzykowych (jak np. pauz wypełnionych).

3. Opis struktury prozodycznej wypowiedzi

W niniejszym rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z opisem prozo-
dii na poziomie produkcji i percepcji, w tym systemy anotacji prozodii, z których 

6 W sylabach akcentowanych prominentnych – większa precyzja artykulacyjna w wymowie 
spółgłosek, bardziej kanoniczna wymowa samogłosek.
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jeden – toBi – uważany jest za międzynarodowy standard w transkrypcji pro-
zodii, natomiast drugi – raP – jest mniej upowszechniony, ale ze względu na 
pewne swoje cechy może on stanowić alternatywę dla toBi. specyfikacje anotacji 
prozodii przyjęte w obecnej pracy są wynikiem krytycznej oceny zalet i wad obu 
systemów. Ponadto omówiono zagadnienie czynników pozaakustycznych wpły-
wających na percepcję prozodii i  kwestię liczby poziomów frazowania, które 
również uwzględniono tworząc specyfikacje przedstawione w rozdziale 4. pracy.

3.1. Systemy anotacji prozodii 

3.1.1. ToBI (ang. Tones and Break Indices) 

system toBi (silvermann i in. 1992; Beckman, hirschberg 1994; Beckman, Ay-
ers 1997; Beckman i in. 2004) opiera się na modelu autosegmentalno-metrycznym 
intonacji (Pierrehumbert 1980) i powstał pierwotnie na potrzeby anotacji intonacji 
języka angielskiego (amerykańskiego), ale szybko zaczął być adaptowany do in-
nych języków, m.in. hiszpańskiego, niemieckiego, koreańskiego, czy też greckiego. 

Pojęcie tonów (ang. tones) odnosi się do opisu wzorców intonacyjnych jako se-
kwencji kategorii tonalnych: akcentów melodycznych (ang. pitch accents), akcen-
tów frazowych (ang. phrase accents) i tonów frazowych (ang. boundary tones), zaś 
indeksy odnoszą się do opisu struktury prozodycznej i pozwalają na grupowanie 
mniejszych elementów składowych tej struktury (czyli ang. intermediate phrases) 
w większe elementy (ang. intonational phrases). Akcenty melodyczne są realizo-
wane jako pojedyncze tony (h* lub l*) lub jako kombinacja dwóch tonów (np. 
l+h*, h+l*). W systemie toBi akcenty mono- i bitonalne posiadają ten sam status 
w strukturze prozodycznej wypowiedzi, gdyż nie rozróżnia się między akcentami 
prenuklearnymi i nuklearnymi (wyznacznikiem tych drugich jest tylko końcowa 
pozycja w wypowiedzi, por. hierarchiczny model struktury prozodycznej Jassema 
i in. (1984)). Akcenty frazowe i tony frazowe są zawsze monotonalne. tony h i l 
można zidentyfikować jako miejsca docelowe lub punkty zwrotne w konturze – 
kolejno jako maksimum i minimum częstotliwości podstawowej (F0) wyznacza-
jących zakres tonu głosu mówcy, realizowane na konkretnych sylabach lub w ich 
pobliżu (np. etykieta l+h* oznacza niski ton na sylabie poprzedzającej sylabę ak-
centowaną, na której zrealizowano ton wysoki). ich dokładne skalowanie podlega 
wpływowi zjawisk znanych jako downstep i upstep (ladd 1996). 

indeksy przerwy (ang. break indices) oznaczają siłę granicy występującej po 
danym elemencie struktury prozodycznej, tj. są „wskaźnikiem postrzeganej przez 
słuchacza siły połączenia między każdą parą wyrazów w wypowiedzi oraz między 
wyrazem ostatnim a ciszą na końcu wypowiedzi” (Beckman, Ayers 1997, s. 31). 
system toBi rozróżnia między pięcioma indeksami: 0 – granica między wyrazami, 
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z których jeden jest klityką, 1 – granica między wyrazami prozodycznymi, 2 – gra-
nica mająca pewne cechy granicy intermediate phrase, ale wyrazy nie tworzą takiej 
frazy, 3 – granica intermediate phrase, 4 – granica intonational phrase. 

system toBi był i  nadal jest stosowany do anotacji prozodii w  korpusach 
mowy przeznaczonych dla różnych aplikacji, m.in. Boston Radio News Corpus, 
Boston Direction Corpus, czy też Colorado University Corpus, a dostarczone za 
jego pomocą informacje odnośnie struktury prozodycznej wypowiedzi z powo-
dzeniem wykorzystano w licznych badaniach, w tym również w dziedzinie auto-
matycznego rozpoznawania mowy (hasegawa-Johnson i in. 2005). 

3.1.2. RaP (ang. Rhythm and Pitch) 

raP (Breen i in. 2012), podobnie jak toBi, opiera się na teorii autosegmen-
talno-metrycznej. transkrypcja w systemie raP ma charakter percepcyjny, od-
słuchowy i nie wymaga wizualnej reprezentacji wypowiedzi. Prowadzi się ją na 
czterech równoległych warstwach, z których najistotniejsze są warstwy rhythm 
i  pitch. Warstwa rhythm służy do opisu pozycji i  siły prominencji oraz granic 
fraz, natomiast warstwa pitch do opisu względnej wysokości tonu każdej kolejnej 
sylaby. W warstwie rytmu rozróżnia się miedzy dwoma poziomami prominencji 
(silną vs. słabą-umiarkowaną) oraz dwoma poziomami frazowania odpowiada-
jącymi intermediate i intonational phrases w toBi. W warstwie pitch, poza ozna-
czeniem względnej wysokości tonu sylaby (h, l, e), opisuje się również relacje 
między tonami a prominencją, np. l+h* oznacza ton niski na sylabie nieakcento-
wanej (bez oznaczenia prominencji) poprzedzający ton wysoki zrealizowany na 
sylabie akcentowanej (z etykietą prominencji). Dodatkowo, w systemie raP moż-
na anotować wielkość zmiany tonalnej (hl, lh, lhl), która w pewnych kontek-
stach może być dystynktywna, a także może oznaczać osiągniecie maksimum lub 
minimum zakresu głosu mówcy na sylabach o końcowej pozycji we frazie. 

system raP był zastosowany do anotacji rytmu i  intonacji w korpusie Dia-
Gest, stworzonym na potrzeby badania wzajemnych zależności między gestami, 
leksykonem i prozodią w języku polskim (Jarmołowicz i in. 2007). transkrypcja 
nagrań wypowiedzi w systemie raP była również podstawą do badania realizacji 
zjawiska prominencji i  struktury rytmicznej języka polskiego (malisz, Wagner 
2012; malisz i in. 2013). 

Jak wcześniej wspomniano, w  pewnych konkretnych zastosowaniach (np. 
analiza percepcji wybranych aspektów prozodii, takich jak prominencja), sys-
tem raP może stanowić alternatywę dla toBi, gdyż transkrypcja w tym systemie 
opiera się na percepcji mowy i nie jest tak silnie umotywowana teoretycznie jak 
anotacja w toBi, a także ze względu na rozdzielenie anotacji struktury rytmicz-
nej i intonacyjnej wypowiedzi. 
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3.1.3. Krytyczna ocena systemów 

Przydatność danego systemu transkrypcji prozodii można ocenić badając 
zgodność anotacji wykonanych według jego specyfikacji, na tym samym mate-
riale i co najmniej przez kilkoro słuchaczy. Wysoka zgodność świadczy o miaro-
dajności takiego systemu. Wyniki badań zgodności anotacji w toBi są rozbieżne 
z uwagi na typ materiału słownego (mowa spontaniczna vs. czytana) oraz trans-
krypcji (pełna vs. uproszczona). Jak pokazano w pracy yoon i in. (2004) w mowie 
spontanicznej zgodność anotujących co do pozycji akcentów melodycznych (pro-
minencji) wynosiła 86%, zaś w odniesieniu do granic fraz prozodycznych – 89%. 
Podobne badanie dla systemu raP pokazało, że dla binarnej decyzji dotyczącej 
prominencji zgodność anotacji kształtuje się na poziomie 89%, a w przypadku 
granic fraz na poziomie 90% (Breen i  in. 2012). W  obu systemach transkryp-
cji zgodność istotnie spada wraz ze wzrostem dokładności anotacji (Pitrelli i in. 
1994; grice i in. 1996; Jun i in. 2000; syrdal, mcgory 2000; yoon i in. 2004; Breen 
i in. 2012). ograniczenie anotacji prozodycznej do warstwy nazwanej w systemie 
raP rhythm, czyli oznaczania tylko siły/poziomu prominencji oraz siły/poziomu 
granic fraz i rezygnacja z opisu tonalnego, czyli typów akcentów (np. h+l*), to-
nów frazowych i granicznych (np. l-l%) wydaje się zasadne, gdyż w kontekście 
rozpoznawania mowy takie informacje mają mniejsze znaczenie, a jednocześnie 
obniżają one znacznie zgodności anotacji oraz spowalniają jej przebieg. ogólnie 
rzecz biorąc, wyniki badań wskazują na konieczność ograniczenia liczby możli-
wych etykiet i rezygnacji z bardzo szczegółowej anotacji prozodii na rzecz anota-
cji bardziej miarodajnej i o charakterze ogólniejszym, ale wciąż uwzględniającej 
najistotniejsze informacje z punktu widzenia struktury prozodycznej wypowie-
dzi. takie założenie stało się podstawą do stworzenia specyfikacji anotacji prozo-
dii w korpusie mowy spontanicznej dla systemu Arm (por. rozdział 4.).

3.2. Czynniki pozaakustyczne wpływające na percepcję prozodii

Percepcja struktury prozodycznej wypowiedzi pozostaje pod znacznym wpły-
wem różnego rodzaju czynników językowych i pozajęzykowych i nie można jej 
w pełni opisać w oparciu o model uwzględniający wyłącznie cechy akustyczne 
sygnału mowy. W przypadku prominencji wskazówki akustyczne, które ją sygna-
lizują pozostają jednocześnie pod wpływem czynników związanych ze statusem 
informacyjnym słowa (leksemu) – jego przewidywalnością w danym kontekście 
dyskursowym, gęstością sąsiedztwa i częstością użycia (Aylett, turk 2004; Watson 
i in. 2008), a także czynników pozajęzykowych takich jak tempo mowy (Fossler-
-lussier, morgan 1999). Jak pokazano w pracy cole i in. (2010a) słuchacz może 
oznaczyć dane słowo/daną sylabę jako prominentne albo z  uwagi na wyraźne 
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wskazówki akustyczne (m.in. wydłużenie iloczasu, charakterystyczną zmianę 
przebiegu wysokości tonu), albo z uwagi na wspomniane czynniki pozaakustycz-
ne (nieznajomość słowa, niska frekwencja, niska przewidywalność), które powo-
dują uruchomienie dodatkowych zasobów przetwarzania leksykalnego.

W przypadku percepcyjnego podziału wypowiedzi na frazy prozodyczne naj-
ważniejszym czynnikiem językowym jest składnia. W  relacji między granicami 
fraz syntaktycznych i prozodycznych pośredniczą częściowo wskazówki akustycz-
ne, które są najsilniejsze w miejscach wskazanych przez podział syntaktyczny wy-
powiedzi. Jednocześnie wpływ kontekstu syntaktycznego na percepcję granic fraz 
prozodycznych jest silniejszy i częściowo niezależny od wpływu cech akustycznych 
(np. wydłużenia iloczasu wygłosowej samogłoski) (cole i  in. 2010b). Wyniki te 
mają ważne implikacje dla tworzenia specyfikacji percepcyjnej anotacji prozodii 
i wykorzystania informacji prozodycznej w systemach technologii mowy.

3.3. Problem liczby poziomów frazowania

W literaturze przedmiotu brak jest zgodności odnośnie liczby poziomów frazo-
wania. choć istnieją prace, w których wykazano istnienie akustycznych wskazówek 
pozwalających na słuchowe rozróżnienie między czterema poziomami (Wightman 
i  in. 1992), najczęściej przyjmuje się dwa poziomy, czyli frazę niższego poziomu 
(ip), która musi zawierać tylko jeden akcent nuklearny i frazę wyższego poziomu 
(iP), bardzo wyraźnie zasygnalizowaną percepcyjnie i zawierającą przynajmniej je-
den element niższego poziomu (według oryginalnej terminologii: ip – intermediate 
phrase oraz iP – intonation phrase7). rozróżnienie między dwoma poziomami fra-
zowania opiera się m.in. na założeniu, że w ramach takiej struktury prozodycznej 
można skutecznie kontrolować zmiany zakresu tonu głosu mówcy. Pierrehumbert 
i Beckman (1986) definiują frazę ip jako fragment wypowiedzi zawierający ciąg 
akcentów (ang. pitch accents) oraz akcent frazowy (ang. phrase akcent), ale bez tonu 
granicznego (ang. boundary tone), frazę pełną iP natomiast jako nadrzędną struk-
turę zawierającą jedną lub więcej fraz pośrednich ip plus ton graniczny zrealizowa-
ny na ostatniej sylabie frazy. tego rodzaju opis, w którym wyróżnia się jednostkę 
nadrzędną – frazę intonacyjną (iP) zawierającą sekwencje jednostek/fraz niższego 
rzędu (ip) wydaje się być adekwatny dla większości języków, w tym dla języka pol-
skiego. Dla anotacji prozodycznej mowy spontanicznej dla języka polskiego należy 
jednak oprócz rozróżnienia między frazami pełnymi wyższego (iP) i pośrednimi 
niższego poziomu (ip) również wydzielić frazy ip o pozycji niekońcowej i końcowej 
we frazie pełnej, a także frazy iP pojedyncze (tj. zawierające jedną frazę) i złożone, 
czyli zawierające kilka fraz (Wagner 2008).

7 http://prosodia.upf.edu/sp_tobi/en/labeling_system/prosodic_phrasing/Bi3_vs_Bi4.html
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4. Specyfikacje anotacji prozodii mowy spontanicznej na 
potrzeby rozwijania systemu ARM

W  tym rozdziale przedstawiamy głównie wyniki prac własnych prowadzo-
nych w ramach projektu Arm, których celem było stworzenie specyfikacji do-
tyczących percepcyjnej anotacji prozodii na potrzeby dalszego wykorzystania 
informacji prozodycznych w  celu poprawy jakości wyników automatycznego 
rozpoznawania mowy w języku polskim.

4.1. Uwagi ogólne 

W opisie zjawisk prozodycznych bierzemy pod uwagę: dwa poziomy uwydatnienia 
sylab – silne i słabe-średnie uwydatnienie/prominencja oraz trzy poziomy siły granicy 
frazy prozodycznej – granica słaba, średnia i silna. Dodatkowo w anotacji uwzględnia-
my elementy dyskursowe o istotnym wpływie na strukturę prozodyczną wypowiedzi.

W anotacji prominencji i granic fraz kierujemy się zarówno znaczeniem, czyli 
wskazówkami syntaktycznymi, semantycznymi i dyskursowymi (por. sekcja 3.2), 
jak i cechami akustycznymi wypowiedzi. Aby pogodzić oba kryteria, wprowadzo-
no oznaczenia słabych granic fraz (granice typu /) w  miejscach, gdzie syntak-
tycznie i znaczeniowo taka granica przypada, ale wskazówki akustyczne są bar-
dzo subtelne, oraz granic niegramatycznych, które są wyraźnie zaznaczone przez 
prozodię, ale pojawiają się w miejscach „niespodziewanych” z punktu widzenia 
struktury semantycznej, syntaktycznej lub/i dyskursowej wypowiedzi.

Proponowany zestaw etykiet do percepcyjnej anotacji prozodii przedstawia 
poniższa tabela.

Tab. 1. Podsumowanie specyfikacji percepcyjnej anotacji prozodii

etykieta zastosowanie
2 słabe uwydatnienie
3 silne uwydatnienie
1 trudno stwierdzić czy sylaba jest czy nie jest uwydatniona
/ słaba granica frazy
// granica frazy o średniej sile
/// silna granica frazy
% z pewnością występuje granica frazy, ale trudno określić jej siłę (/// czy //)

$
z pewnością występuje granica frazy – gramatyczne zdanie (wypowiedź 
kompletna) kończy się, ale wskazówki prozodyczne nie są jednoznaczne 
(albo brak zmiany albo zmiana nietypowa)
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etykieta zastosowanie

\
granica niegramatyczna (mówca wstawia pauzę/oddech/fil wewnątrz wy-
powiedzi), nie ma żadnych wskazówek prozodycznych ani składniowych, 
aby taka przerwa w danym miejscy się pojawiła

! słowo lub fraza zrealizowane z wyraźną emfazą/ekspresją

{tekst} wydzielenie lub wtrącenie, którego struktura prozodyczna wyraźnie wska-
zuje, że nie stanowi on integralnej części wypowiedzi

/.. dopowiedzenie
/@ ang. backchannel

/~ wypowiedź niepełna, urwana na końcu (mechanicznie lub przez wejście 
kolejnego mówcy)

~/ wypowiedź niepełna, urwana na początku

4.2. Anotacja prominencji

Jak już wspomniano w rozdziale 2. prominencja lub inaczej uwydatnienie odnosi 
się do percepcyjnej siły danej sylaby/wyrazu na tle innych sylab/wyrazów we fra-
zie. na poziomie akustycznym prominencja jest sygnalizowana poprzez wydłużenie 
iloczasu, wzrost intensywności/głośności, znaczną zmianę w przebiegu konturu in-
tonacyjnego oraz jego kształt (także zmiany w strukturze widmowej związane z wy-
siłkiem głosowym i/lub ustawieniem krtani, zmiany w częstotliwościach formantów 
informujące o  precyzji artykulacji). oprócz wymienionych tutaj kryteriów aku-
stycznych w percepcyjnej anotacji prominencji bierzemy również pod uwagę kry-
teria związane ze znaczeniem: prominencję zaznaczamy na sylabach należących do 
słów niosących informacje o kluczowym znaczeniu dla dalszego rozwoju dyskursu 
i istotne dla prawidłowej interpretacji komunikatu, który chce przekazać mówca. 

oznaczenia prominencji umieszczamy za samogłoską sylaby związanej 
z  głównym lub pobocznym akcentem wyrazowym, tak więc w  jednym wyra-
zie mogą się pojawić maksymalnie dwa oznaczenia prominencji. etykiety pro-
minencji umieszczamy w wypowiedziach pełnych, niepełnych i wydzieleniach. 
W anotacji unikamy zaznaczania uwydatnienia na sąsiadujących ze sobą syla-
bach w ramach jednej frazy: preferujemy anotację, w której sylaby uwydatnione 
są oddzielone przynajmniej jedną sylabą nieuwydatnioną (bez oznaczenia pro-
minencji), a jednocześnie sekwencje sylab nieuwydatnionych nie są zbyt długie 
(czyli unikamy tzw. clashes i  lapses). Jednocześnie bierzemy pod uwagę fakt, że 
wraz ze wzrostem tempa wypowiedzi, coraz mniej sylab będzie uwydatnionych 
przez mówcę, więc tzw. lapses mogą być dłuższe (nawet do kilku sylab). 

zakładamy, że w danej frazie tylko jedna sylaba (jeden wyraz) może być silnie 
uwydatniona, natomiast słabe uwydatnienie może być zrealizowane na kilku sy-
labach (wyrazach).
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W wyrazach wielosylabowych preferujemy anotację, w której sylaby akcento-
wane otrzymują etykietę silnego lub średniego/słabego uwydatnienia (prominen-
cji), a jednocześnie sylaby nieakcentowane nie są anotowane jako uwydatnione. 
W rezultacie w wyrazach 2- i 3-sylabowych będziemy mieli jedną etykietę uwy-
datnienia, a w wyrazach 4-sylabowych i dłuższych możliwe będą dwie etykiety: 
np. akcent główny – silne uwydatnienie (ozn. jako 3), akcent poboczny – słabe 
(ozn. jako 2). W przypadku emfazy uwydatnienie może być większe na sylabie 
z akcentem pobocznym, np. nie3samowi2te ///! (Dogil 1999).

W  wyrazach jednosylabowych preferujemy anotację, w  której wyrazy samo-
dzielne akcentowo, ortotoniczne (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przy-
słówki) otrzymują oznaczenie uwydatnienia, zaś wyrazy atoniczne (niektóre formy 
zaimków, przyimki, spójniki, partykuła nie) nie otrzymują takiego oznaczenia.

4.3. Hierarchia struktur frazowych

Wyróżniamy trzy elementy tworzące hierarchię struktur frazowych: wypo-
wiedź kompletną, frazę intonacyjną pełną oraz frazy pośrednie. 

Fraza pośrednia (ip) zawiera jedną lub kilka sylab, które posiadają tylko jeden 
akcent rdzenny/frazowy, związany z  silną prominencją. Bazując na tradycjach 
szkoły brytyjskiej, można przyjąć następujący schemat dla frazy pojedynczej 
(Demenko 1999):

ip = [anakruza] [[intonacja przedrdzenna [intonacja rdzenna]]]

gdzie: anakruza jest sylabą lub ciągiem sylab początkowych, intonacja preik-
tyczna zawiera jeden lub więcej akcentów preiktycznych (-> słaba/średnia pro-
minencja), intonacja rdzenna zawiera jeden (i tylko jeden) ictus (główny akcent 
intonacyjny – rdzenny, frazowy ->silna prominencja). semantycznie frazy ip sta-
nowią całość, tzn. ciąg sylab w ramach ip niesie konkretne znaczenie. 

Fraza pośrednia końcowa (ip’) zawiera jedną lub kilka sylab z  tylko jednym 
akcentem rdzennym, który tworzy charakterystyczny wzorzec intonacyjno-ryt-
miczny, wyraźnie sygnalizujący koniec wypowiedzi (przeważnie wydłużeniem 
końcowych sylab, pauzą, zmianami wysokości tonu, amplitudy etc.): 

ip’= [anakruza] [[intonacja przedrdzenna [intonacja rdzenna’]]]

granice prozodyczne fraz pojedynczych niekońcowych są mniej wyraziste niż 
frazy pojedynczej końcowej, która poprzez swoją strukturę intonacyjno-rytmiczną 
wyraźnie sygnalizuje koniec wypowiedzi. za frazę pośrednią niekońcową uznamy 
fragment mowy, który uważamy za niezupełnie zakończony (tj. spodziewamy się dal-
szego ciągu do interpretacji syntaktycznej lub pragmatycznej). może on być określony 
strukturą składniową lub też związany z pragmatycznym grupowaniem wyrazów, np.: 



Agnieszka Wagner, Jolanta Bachan, Katarzyna Klessa, Grażyna Demenko284

nauczyciel – powiedział uczeń – jest mądry (Frazę iP tworzą 3 frazy: ip, ip, ip’)
nauczyciel powiedział – uczeń jest mądry (Frazę iP tworzą 2 frazy: ip, ip’)

Frazy pośrednie nie muszą tworzyć wypowiedzi kompletnej, np. wypowiedź zo-
staje przerwana, mówca nie kończy fragmentu wypowiedzi poprawnie grama-
tycznie, ale restartuje, poprawia, wtrąca nowy element. 

Fraza intonacyjna pełna (IP) stanowi wypowiedź kompletną i obejmuje frag-
ment mowy, który uważamy za zakończony – nie spodziewamy się dalszego ciągu 
wypowiedzi i nie jest on konieczny do jej interpretacji. Wypowiedź kompletna 
może być określona strukturą składniową lub też związana z treścią ekspresywną 
(w tym przypadku muszą pojawić się bardzo wyraźne wzorce prozodyczne) i czę-
sto jest ona definiowana gramatycznie jako zdanie. 

4.4. Anotacja granic fraz

granica frazy prozodycznej określa miejsce w wypowiedzi, w którym zgodnie 
z percepcyjną oceną słuchacza znajduje się koniec frazy prozodycznej iP lub ip sy-
gnalizowany na poziomie akustycznym przez przerwę, brak ciągłości lub rozłącze-
nie w strumieniu wypowiedzi (o różnym stopniu nasilenia), wydłużenie iloczasu 
sylab o końcowej pozycji we frazie (którego stopień jest pozytywnie skorelowany 
z  siłą granicy) oraz przebieg konturu intonacyjnego (np. charakterystyczny ton 
wznoszący sygnalizujący kontynuację lub ton opadający sygnalizujący zakończenie 
wypowiedzi, albo zmiana rejestru, tzw. pitch range reset)8. na poziomie akustycz-
nym różnica między granicą /// i // wiąże się z mniejszą wyrazistością granicy //, co 
może być spowodowane mniejszym stopniem zmiany parametrów akustycznych 
(np. krótsza pauza, mniej znaczne wydłużenie iloczasu) lub udziałem mniejszej ich 
ilości (np. sama intonacja). granice ///, sygnalizujące koniec frazy iP9, są najczę-
ściej sygnalizowane przez przynajmniej dwa czynniki akustyczne oraz obowiązko-
wo przez pitch range reset, natomiast granice //, tj. granice fraz ip niekońcowych, 
mogą być sygnalizowane przez jeden czynnik i rzadziej niż w przypadku /// będzie 
to pauza akustyczna. słabe granice typu /, związane z frazami ip niekońcowymi, 
mogą być sygnalizowane przez pojedynczy czynnik akustyczny (z wykluczeniem 
pauzy), lub mogą wcale nie być realizowane akustycznie (wtedy o obecności grani-
cy decydujemy na podstawie wskazówek znaczeniowych i stopnia spójności mię-
dzy wyrazami). Dodatkowo, po granicach // i / możemy umieścić jeden ze znaków 
interpunkcyjnych: : -, ; ( ) „ ” jeżeli mamy pewność, że w tym miejscu jest on odpo-
wiedni. Po granicy /// może wystąpić: . … ! ? ?! znaki interpunkcyjne odpowiednie 

8 Więcej na temat akustycznych korelatów granic fraz w sekcji 2.2.2.
9 Podobnie w systemie toBi granice fraz iP są związane z indeksem 4, a granice ip z indeksem 

3: sekcja 3.1.1.
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w danym kontekście umieszczamy także za etykietą % oraz $. Wyznaczając granicę 
frazy bierzemy również pod uwagę kryteria związane ze znaczeniem wypowiedzi, 
czyli wskazówki syntaktyczne, semantyczne i dyskursowe: granice fraz przebiegają 
w miejscach, w których zakłócenie znaczenia wypowiedzi jest minimalne10. 

5. Narzędzia zastosowane w celu wydobycia i ilościowej analizy 
danych będących wynikiem anotacji prozodycznej (i nie tylko) 
materiału słownego

W celu stworzenia korpusu słownego, umożliwiającego przeprowadzenie ba-
dań nad wyznacznikami akustycznymi, fonetycznymi oraz percepcyjnymi grani-
cy frazy oraz prominencji na potrzeby systemu Arm, przeprowadzono anotację 
nagrań na kilku poziomach analizy (suprasegmentalnych i segmentalnych). 

W pierwszym etapie skoncentrowano się na pozyskaniu informacji odnośnie 
percepcyjnej oceny umiejscowienia granic fraz oraz obecności (i siły) prominen-
cji w poszczególnych realizacjach wypowiedzi. Anotacja została przeprowadzona 
w programie Transcriber (Barras i in. 2001) umożliwiającym przede wszystkim 
wygodny odsłuch nagrań lub ich wybranych fragmentów, transkrypcję na po-
ziomie ortograficznym oraz segmentację sygnału mowy na jednostki supraseg-
mentalne (w tym przypadku frazy) na podstawie odsłuchu oraz wizualnej oce-
ny obrazu fali głosowej. W wyniku tego etapu dla każdego z przedmiotowych 
nagrań pozyskano sześć wersji percepcyjnej anotacji prozodycznej (od sześciu 
anotujących osób (por. rozdział 6.).

Aby umożliwić przeprowadzenie bardziej szczegółowych analiz fonetyczno-
-akustycznych z uwzględnieniem cech spektralnych oraz dokładniejszą analizę 
wyników anotacji, dla wszystkich badanych nagrań przeprowadzono automa-
tyczną zamianę tekstu ortograficznego na zapis fonetyczny, wykorzystując w tym 
celu program Polphone (Demenko i in. 2003) w wersji uwzględniającej aktuali-
zacje wprowadzone na potrzeby tworzenia leksykalnej bazy danych dla systemu 
Arm (klessa i in. 2009/2010). otrzymano w ten sposób transkrypcję fonetycz-
ną w formacie sAmPA (Wells 1997), stanowiącym jeden z częściej wykorzysty-
wanych standardów transkrypcji fonetycznej w  wielu dziedzinach technologii 
mowy, m.in. ze względu na prostotę zapisu (np. brak specjalnych czcionek spoza 
podstawowego układu klawiatury) i idącą za tym stosunkową łatwość kompute-
rowego przetwarzania znaków tego alfabetu fonetycznego. na podstawie zapisu 
ortograficznego pozyskanego na etapie anotacji percepcyjnej przeprowadzono 

10 Więcej na temat czynników pozaakustycznych wpływających na percepcję prozodii w sekcji 3.2.
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również automatyczną segmentację nagrań z podziałem na: (1) wyrazy, (2) syla-
by, (3) głoski. W tym celu posłużono się programem Salian (szymański, grocho-
lewski 2005). Uzyskany tą drogą zestaw etykiet transkrypcji wraz z  informacją 
o  ich znacznikach czasowych zaimportowano następnie do programu Annota-
tion Pro (klessa i in. 2013). Program ten umożliwia m.in. wielowarstwową ano-
tację nagrań mowy, z praktycznie dowolną liczbą zsynchronizowanych warstw 
anotacji, przy czym dostępne są opcje wyświetlania tylko wybranej konfiguracji 
warstw (włączania i wyłączania widocznych warstw), co jest istotnym udogod-
nieniem praktycznym, zwłaszcza gdy anotacja każdego pliku składa się z dużej 
liczby warstw, co miało miejsce w przypadku obecnego materiału nagraniowe-
go (por. też rozdział 6.). rysunek 1. przedstawia fragment przykładowego pliku 
z anotacją, na którym wyświetlono trzy wybrane warstwy z wynikami automa-
tycznej segmentacji i transkrypcji (warstwy z podziałem na głoski, sylaby i wy-
razy, kolejno ang. phones, syllables, words) oraz wynikami percepcyjnej anotacji 
prozodycznej (warstwa perceptual). Ponadto dla każdego pliku dostępna była 
warstwa dla komentarzy (ang. comments), wykorzystywana przez osoby anotu-
jące celem oznaczania sytuacji wątpliwych lub niejednoznacznych na kolejnym 
etapie pracy nad anotacją, a mianowicie podczas manualnej korekty transkrypcji 
i segmentacji wygenerowanej automatycznie. 

Rys. 1. Przykładowa wielowarstwowa anotacja nagrania w programie Annotation Pro



Przegląd wybranych aspektów analizy prozodii mowy spontanicznej na potrzeby… 287

manualna korekta została przeprowadzona przez dwie przeszkolone osoby 
(doktoranci z kilkuletnim doświadczeniem w anotacji różnego typu nagrań) pod 
nadzorem eksperta fonetyka. znaczne zróżnicowanie zbioru nagrań pod względem 
jakości technicznej, stosunkowo wysokiego poziomu szumów otoczenia (nagrania 
w różnego rodzaju warunkach środowiskowych) oraz niejednorodność typów wy-
powiedzi (zarówno przez wzgląd na różne konteksty sytuacyjne, obecność lub brak 
interlokutorów, jak i różnice indywidualne szczególnie obecne w wypowiedziach 
spontanicznych), spowodowało wystąpienie większej liczby usterek w automatycz-
nie generowanych wynikach, aniżeli miałoby to miejsce w przypadku nagrań stu-
dyjnych wysokiej jakości (por. też szymański, grocholewski 2005; szymański i in. 
2011). z tych przyczyn za konieczne uznano przeprowadzenie ręcznej weryfikacji 
dla wszystkich granic segmentów dla każdego z nagrań. Poza obsługą wielowar-
stwowych plików anotacji oraz opcjami zarządzania zbiorami plików, program An-
notation Pro daje możliwość precyzyjnej instrumentalnej analizy sygnału mowy na 
podstawie konfigurowalnego obrazu spektrograficznego (użytkownik ma możli-
wość dostosowania parametrów wyświetlanego spektrogramu w celu zapewnienia 
optymalnego odczytu informacji). na potrzeby przeprowadzenia różnego rodza-
ju analiz w  innych narzędziach (np. wstępna ekstrakcja F0 za pomocą skryptów 
programu Praat (Boersma, Weenink 2012)) wykorzystano opcje importu/eksportu 
plików programu Annotation Pro. opcje eksportu danych obejmują m.in. eksport 
do formatów programu Praat, Transcriber, a także eksport indywidualnych plików 
bądź ich kolekcji do plików csV, co z  kolei daje możliwość szybkiego przejścia 
od plików anotacji do arkusza kalkulacyjnego (pliki csV można zaimportować 
do większości współczesnych pakietów, umożliwiających prowadzenie analiz sta-
tystycznych, np. statistica czy excel). Przy eksporcie kolekcji plików z programu 
Annotation Pro dokonywany jest automatyczny pomiar czasu trwania wszystkich 
segmentów występujących na warstwach anotacji. stąd dla obecnego materiału do-
stępne są informacje o czasie trwania wszystkich zrealizowanych głosek, sylab, wy-
razów oraz fraz. W ramach przyszłych prac z wykorzystaniem wymienionych na-
rzędzi zakłada się m.in. szczegółową analizę zjawisk czasowych, z uwzględnieniem 
zależności występujących zarówno na poziomie segmentalnym i suprasegmental-
nym, m.in. analizę zmienności czasowej w obrębie badanych grup jednostek seg-
mentacji (ang. Time Group Analysis) za pomocą funkcjonalności tgA wbudowa-
nej w programie Annotation Pro (m.in. klessa, gibbon 2014). omawiane narzędzie 
daje również możliwość przeprowadzenia testów percepcyjnych z udziałem osób 
nie mających doświadczenia w pracach fonetycznych, a w szczególności w trans-
krypcji czy segmentacji nagrań (np. Wagner 2011/2012). ta funkcjonalność może 
stanowić wsparcie dla końcowej analizy wyników badań nad wyznacznikami gra-
nicy frazy, dając możliwość weryfikacji zdefiniowanych wyznaczników w ramach 
testów odsłuchowych z udziałem dużej liczby respondentów.
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6. Badanie zgodności anotacji prozodii

W  celu zweryfikowania zaproponowanego systemu anotacji prozodii prze-
prowadzono analizę zgodności anotacji prozodycznej na materiale obejmującym 
łącznie 70 minut nagrań, w tym 36-minut materiału wcześniej przetranskrybo-
wanego (tj. materiału, w którym znajdował się już tekst ortograficzny oraz ozna-
czenia zakłóceń) oraz 34-minut materiału nowego (bez żadnego tekstu). materiał 
pochodził z nagrań przemówień sejmowych, oględzin śledczych, konferencji oraz 
dialogów telefonicznych pochodzących z podsłuchów policyjnych. cały materiał 
był anotowany prozodycznie jednocześnie przez sześć wyszkolonych osób. Po-
niższa tabela przedstawia przykład podsumowania anotacji krótkiego fragmentu 
nagrania dla 6 osób wraz z graficzną reprezentacją ilości różnic mierzonej odle-
głością levenshteina (gibbon 2014).

Tab. 2. Przykładowa anotacja fragmentu nagrania wykonana przez sześć osób

osoba  
anotująca tekst nagrania wraz z anotacją

A1 jest to po3dział / taki na2sz umo3wny / 
mo2żna powie3dzieć //, [spk=b]

A2 jest to po2dział taki na1sz umo3wny /, 
mo1żna powie3dzieć //, [spk=b]

A3 jest to po3dział ta1ki na1sz \ umo3wny /, 
można powiedzieć /, [spk=b]

A4 jest to podzia3ł taki na2sz \ umo3wny moż-
na powie2dzieć /,

A5 jest to po2dział taki nasz umo3wny //, 
mo2żna powie3dzieć //,

A6 jest to po2gląd ta2ki nasz umo3wny / 
mo2żna powie3dzieć ///. [spk=b]

Do wyznaczenia zgodności anotacji zastosowano trzy współczynniki zgodności: 
avg_Ao (lippincott 2014), pi (scott 1955; siegel, castellan 1988) oraz S (Bennett 
i in. 1954). materiał po anotacji został wcześniej przetworzony, aby stworzyć do-
pasowane trójki: <kod_anotującego, numer_elementu, anotowany_element>.

Tab. 3. Dopasowane trójki dla sześciu anotacji

kod nr element kod nr element kod nr element
A1 1126 enklawa A1 1127 i, A1 1128 ta
A2 1126 enklawa A2 1127 i, A2 1128 ta
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kod nr element kod nr element kod nr element
A3 1126 enklawa A3 1127 i, A3 1128 ta
A4 1126 enklawa A4 1127 - A4 1128 ta
A5 1126 enklawa A5 1127 i A5 1128 ta
A6 1126 enklawa A6 1127 i, A6 1128 ta

Ponadto na tym etapie analizy z anotacji zostały usunięte oznaczenia promi-
nencji sylaby, a etykiety granic prozodycznych zostały znormalizowane do jedne-
go oznaczenia ‚i’ (zachowując przy tym znaki interpunkcyjne). 

zgodność anotacji dla całego materiału – łącznie 70 min. 52 sec. (55 plików, 
średnia długość pliku 77 sec., 11226 elementów dla każdego anotującego) wy-
nosi: avg_Ao – 0,809, pi – 0,804, S – 0,809, gdzie 1,000 oznacza pełną zgodność. 
zgodność anotacji, w której anotujący mieli wprowadzony wcześniej tekst oraz 
oznaczenia zakłóceń jest wyższa o ok. 0,08 (por. tab. 4). Anotacja wykonana od 
początku (bez wcześniej wprowadzonego tekstu, por. tab. 5.) była najbardziej 
zgodna wśród nagrań sejmowych. najwięcej różnic zaobserwowano w anotacji 
nagrań konferencyjnych.

Tab. 4. Wyniki zgodności anotacji z podziałem na rodzaje nagrań, anotacja wykonana na 
materiale z tekstem. (*6) oznacza, że dla każdego anotującego porównywana była liczba 
elementów zaprezentowana w tabeli, tj. łącznie liczba_elementów * 6

Czas Ilość plików/
średni czas

elementy 
(*6) avg_Ao pi S

sejm 15 min. 40 sec. 12/78 sec. 2585 0,858 0,853 0,857
oględziny 5 min. 10 sec. 4/77 sec. 525 0,873 0,867 0,872

Dialog_telefon 13 min. 51 sec. 13/64 sec. 2311 0,829 0,824 0,829
Dialog_auto 1 min. 28 sec. 2/44 sec. 219 0,860 0,855 0,859

ogółem 36 min. 8 sec. 31/70 sec. 5640 0,857 0,843 0,847

Tab. 5. Wyniki zgodności anotacji z podziałem na rodzaje nagrań, anotacja wykonana od 
początku (transkrypcja tekstu + anotacja prozodii)

Czas Ilość plików/
średni czas 

elementy 
(*6) avg_Ao pi S

sejm 15 min. 13 sec. 9/101 sec. 2253 0,861 0,858 0,861
oględziny 5 min. 27 sec. 9/81 sec. 618 0,710 0,697 0,709

Dialog_telefon 12 min. 6 sec. 2/59 sec. 2357 0,711 0,699 0,711
konferencja 1 min. 58 sec. 4/82 sec. 358 0,698 0,684 0,697

ogółem 34 min. 43 sec. 24/87 sec. 5586 0,771 0,764 0,771



Agnieszka Wagner, Jolanta Bachan, Katarzyna Klessa, Grażyna Demenko290

materiał po anotacji został również poddany analizom statystycznym opar-
tym na frekwencji występowania poszczególnych oznaczeń. rysunek 2. przesta-
wia ilościowe zestawienie umieszczonych w tekście oznaczeń prominencji, nato-
miast rysunek 3. – statystyki dotyczące granic fraz z wyłączeniem interpunkcji 
dla granic /, //, /// oraz %. 

Rys. 2. Podsumowanie wyników anotacji prominencji: 3 – silna, 2 – średnia-słaba 
i 1 – trudno powiedzieć, czy sylaba jest czy nie jest uwydatniona

Rys. 3. Podsumowanie wyników anotacji granic fraz

Wyniki analizy zgodności anotacji pokazują duże różnice w wykorzystaniu 
różnego rodzaju etykiet przez osoby anotujące (np. liczba oznaczeń / między A4 
i A6, por. rys. 3.), co wskazuje na dużą subiektywność w percepcji granic fraz 
i prominencji. Ponadto można zaobserwować, że niektóre etykiety np. { i % były 
używane tylko sporadycznie, w związku z czym należy rozważyć ich wyklucze-
nie. Jednak ogólnie rzecz biorąc, zaprezentowane tutaj wstępne wyniki pokazują 
dużą zgodność słuchaczy co do ogólnego przebiegu kształtu struktury frazowej 
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wypowiedzi (pozycji granic fraz bez uwzględnienia ich siły) i są one porówny-
walne do wyników prezentowanych w literaturze (por. sekcja 3.1.3).

7. Dyskusja i wnioski

Prozodia jest nośnikiem informacji o  istotnym znaczeniu dla przetwarzania 
i  rozumienia mowy. o  kształcie struktury prozodycznej wypowiedzi decydują 
rozkład i siła prominencji, która związana jest z akcentem i zlokalizowana w tych 
miejscach w  wypowiedzi, gdzie znajdują się informacje nowe lub o  kluczowym 
znaczeniu dla przebiegu dyskursu, a także rozkład i siła granic fraz prozodycznych 
związanych głównie ze strukturą składniową wypowiedzi. Prominencja i frazowa-
nie są realizowane przez mówców za pomocą różnych wskazówek akustycznych 
w dziedzinie iloczasu, wysokości tonu, intensywności, cech widmowych i jakości 
głosu, które słuchacze efektywnie wykorzystują, aby uzyskać reprezentację struktu-
ry prozodycznej. Jednakże na percepcję struktur prozodycznych, przede wszystkim 
zaś prominencji, wpływają także czynniki językowe i pozajęzykowe, które trzeba 
wziąć pod uwagę na etapie analizy wyników percepcyjnej anotacji prozodii.

od wielu lat prowadzone są badania w zakresie wykorzystania informacji pro-
zodycznej w systemach technologii mowy. Wiadomo już, że efektywne modelo-
wanie prozodii przekłada się na naturalność wypowiedzi generowanych w syste-
mach syntezy mowy, zaś w automatycznym rozpoznawaniu mowy wykorzystanie 
informacji prozodycznych może istotnie wpłynąć na poprawność rozpoznawania. 
W obu przypadkach konieczne jest stworzenie korpusów mowy zawierających ano-
tacje dostarczające spójnych i miarodajnych informacji na temat przebiegu struktu-
ry prozodycznej wypowiedzi, a  także stworzenie narzędzi pozwalających na wy-
dobywanie, przetwarzanie i dalsze wykorzystywanie tych informacji. W niniejszej 
pracy zaprezentowano system anotacji prozodii dla mowy spontanicznej na po-
trzeby rozwijania systemu Arm dla języka polskiego. W chwili obecnej posiadamy 
jedyny dla języka polskiego korpus mowy spontanicznej zawierający tak szczegó-
łowe anotacje (nie tylko prozodyczne), a także dysponujemy autorskimi narzędzia-
mi (m.in. Annotation Pro) pozwalającymi na efektywną wielopoziomową anotację 
nagrań i  przetwarzanie pochodzących z  anotacji danych. Jak pokazały wstępne 
analizy zgodności anotacji przyjęte specyfikacje wymagają pewnych modyfikacji 
(np. scalenia niektórych etykiet i usunięcia innych), zaś ogólne wyniki dotyczące 
zgodności anotacji granic fraz nie odbiegają od prezentowanych w literaturze. Aby 
stwierdzić czy specyfikacje wymagają uproszczenia (w zakresie liczby poziomów 
prominencji i granic fraz) konieczne jest przeprowadzenie dalszych analiz. 
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ogólnie rzecz biorąc, każda transkrypcja prozodyczna musi być weryfikowal-
na statystycznie w  odniesieniu do postawionych założeń. zasadnicze wymogi 
stawiane współczesnej transkrypcji prozodycznej muszą zostać jednoznacznie 
określone, na przykład według założeń umożliwiających implementację infor-
macji prozodycznej w  systemach technologii mowy, które narzucą określone 
formalizacje.
1. reprezentacja prozodii powinna być obiektywna i  spójna, dobrze ugrunto-

wana teoretycznie, łatwa do interpretacji. Punktem wyjściowym mogą być 
badania percepcyjne odnoszące się do różnicowania zauważalnych zmian 
wysokości tonu. 

2. transkrypcję prozodyczną należy skorelować ze strukturą czasową sygnału 
(np. zmianami rytmu, układem pauz, pauz wypełnionych i innych elementów 
pozajęzykowych) oraz z widmową (np. zmianami jakości głosu, redukcjami, 
koartykulacjami) i również z segmentalną transkrypcją fonetyczną. 

3. transkrypcja powinna w sposób obiektywny oceniać struktury prozodyczne 
w dłuższych i krótszych wypowiedziach, niezależnie od mówcy oraz stylu wy-
powiedzi. 

4. Pożądane byłoby, aby transkrypcja powiązana była z  określonymi, powyżej 
wymienionymi, funkcjami intonacji w sposób jak najbardziej jednoznaczny. 

5. transkrypcja powinna uwzględniać aspekty charakterystyczne dla określo-
nego języka oraz niezależne, uniwersalne przynajmniej dla określonej grupy 
językowej.

6. Wskazana byłaby automatyzacja transkrypcji w  jak największym stopniu, 
zwłaszcza w przypadku dużych korpusów danych. 

Dotychczas żadne transkrypcje prozodii nie spełniają tych warunków, czę-
ściowo tylko niektóre z nich (hart i in. 2006; Pierrehumbert 1980; taylor 1994). 
zapewne uwzględnienie wszystkich wymienionych założeń nie jest obecnie 
możliwe. za najważniejszy obecny problem w modelowaniu struktur prozodycz-
nych należy uznać sformułowanie akustycznych wyznaczników akcentu i  taki 
opis, który umożliwi właściwą normalizację zmian częstotliwości podstawowej, 
a więc opis kontekstowy akcentu pozwalający na analizę różnorodnych funkcji 
intonacji.
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The overview of selected aspects of speech prosody analysis for the 
purpose of speech technology

s u m m a r y

The paper overviews the state-of-the-art literature on speech prosody and on the use 
of prosodic information in speech technology systems, in particular in automatic speech 
recognition (Asr). For many years now, the authors of the paper have addressed such 
research topics as e.g. problems related to prosodic annotation of spontaneous speech 
(including the issue of the number of levels of phrasing, the role of non-acoustic features 
in the perception of prosody), acoustic correlates of prosodic prominence and bounda-
ries, specifications of the perceptual description of prosodic structure of spontaneous 
speech and the consistency of the perceptual annotation of prosody. The article discusses 
the above-mentioned issues, taking into account the practical experience gained by the 
authors in numerous research and research-developmental projects which resulted in the 
creation of speech recognition and synthesis systems for Polish and computer-assisted 
pronunciation training for Polish as a foreign language. 


