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Wykładniki stopnia (nie)pewności
A. Oblicza „stopnia pewności”
o wewnętrzne przekonanie mówcy co do przekazywanej treści;
o sposób realizacji wypowiedzi, który może być odczytany jako wyraz
powyższego stanu;
o postrzeganie wypowiedzi przez słuchacza jako wyrażającej pewien stopień
pewności.

B. Stopień pewności mogą sygnalizować wykładniki
leksykalne („kwantyfikujące” wypowiedź, np. „na
pewno”, „chyba”, „wydaje mi się”) – linguistic hedges
C. Wskazywane w literaturze prozodyczne wykładniki
niepewności, m.in. (np. Smith & Clark 1993, Brennan &
Williams (1995))
o
o
o
o
o

Pauzy ciche i wypełnione
Opóźnienia w powstawaniu wypowiedzi
Wznoszące kontury intonacyjne stwierdzeń
Wysokość głosu
Tempo mowy

„Stopień pewności” jako parametr
prozodii wypowiedzi
• Stopień pewności mówcy prawdopodobnie może być
wyrażany w prozodii również specyficznie dla danego
języka, podobnie jak obserwuje się to w przypadku
prozodii emocjonalnej (zob. np. Scherer et al. 2001).
• Kontekstualizacja – istotny element w interpretacji
znaczenia
niesionego
przez
prozodię,
w
tym
charakterystyka prozodyczna frazy poprzedzającej (PonBarry 2008; Arnold et al. 2010), jak i innych cech
przekazu, również w obrębie różnych modalności i
kanałów przekazu (Jun & Bishop 2013; Baumann &
Hadelich 2003).

Koncepcja i metoda
• Pytanie 1: Czy globalne parametry prozodyczne
wypowiedzi wpływają na ocenę stopnia
niepewności?
• Wybór wskaźników:
o Zakres zmian f0
o Średnia wysokość f0
o Średnie tempo wypowiedzi

• Pytanie 2: Czy percepcja prozodycznych
wykładników niepewności pozostaje pod wpływem
percepcji prozodii wypowiedzi poprzedzającej?
o Torowanie bodźcami pozbawionymi warstwy leksykalnej

Przygotowanie materiału
• Rejestracja wypowiedzi (stwierdzeń) o podobnej długości i
budowie składniowej i liczbie sylab (głos męski i żeński)
• Wybór głosu i wypowiedzi na podstawie eksperckiego
odsłuchu
• Przygotowanie sygnałów (Praat, resynteza):
•
•
•
•
•
•
•

„Oryginalny” (lecz resyntetyzowany)
Przyspieszony (20%)
Spowolniony (20%)
Podwyższone fo (20%)
Obniżone fo (20%)
Poszerzony zakres fo (1,2)
Zredukowany zakres fo (0,8)

• W naturalnej mowie zmiana fo pociąga za sobą zmiany
formantów, zaś zmiana tempa nie odbija się w równym
stopniu na wszystkich segmentach. Przy w/w zakresach zmian
parametrów pominięcie uwzględnienia tych zależności
okazało się akceptowalne odsłuchowo.

Odsłuch 1: A vs. B
• Program AnnotationPro (Klessa et al., 2013)
• Bodźce sparowane, wymieszane pseudolosowo
o Oryginalny + zmodyfikowany
o Zmodyfikowany + oryginalny
o 10 zdań x 7 wersji x 2 powtórzenia (w różnej kolejności – jak wyżej)

• Pytanie: W którym przypadku wypowiedź brzmiała
pewniej?
• Odsłuchujący: 16 osób (studenci WN), ostatecznie
uwzględniono dane od 14 odsłuchujących
AnnotationPro – program dostępny bezpłatnie do celów naukowych,
umożliwia transkrypcję, anotację i jej analizę oraz prowadzenie
eksperymentów odsłuchowych: annotationpro.org.

Przebieg
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Odsłuch 2: Torowanie
Procedura torowania:
Bodziec torujący (pryma) A poprzedza bodziec torowany
(główny) B. Badana jest zmiana reakcji uczestników badania
na ten bodziec w zależności od braku/obecności/różnego
charakteru prymy.
Zadanie: Określ stopień pewności wypowiedzi odtworzonej
po sygnale (wcześniej przedstawiono przykładowy „sygnał”,
stanowiący prymę)
6 zdań x 5 wersji x 5 prym = 150 bodźców

Odsłuch 2: Torowanie
• Bodziec torujący (pryma) - pięć typów, opartych na
tym samym sygnale oryginalnym
o N - Sygnał oryginalny (resynteza)
o H - Podwyższone fo
o L - Obniżone fo
o W - Poszerzony zakres fo
o R - Zawężony zakres fo
-----------------o Resynteza tonu podstawowego w postaci „hum” (Praat) – pryma
pozbawiona zawartości leksykalno-składniowej
o Rezygnacja z bodźców ze zmienionym tempem ze względu na brak
struktury segmentalnej w bodźcu

Odsłuch 2: Przebieg
•

{N_N|N_L|N_H|N_R|N_W} + {1 sek. Ciszy} + {N_N|N_L|N_H|N_R|N_W}

Odsłuch 2: Wyniki

Podsumowanie wyników
• Wyniki odsłuchu 1
o Wypowiedź realizowana wyższym głosem jest postrzegana jako „mniej
pewna”
o Wypowiedź wolniejsza (SN) oraz bardziej płaska intonacyjnie (NR)
postrzegana jako „pewniejsza”

• Wyniki odsłuchu 2
o Wpływ prymy na ocenę bodźców jest znikomy/nieistotny
o Dla oceny stopnia pewności istotna jest kategoria samego bodźca
o Wypowiedź realizowana wyższym głosem jest postrzegana jako „mniej
pewna” (zgodnie z wynikami odsłuchu 1)
o Wypowiedź płaska intonacyjnie postrzegana jako mniej pewna (inaczej
niż w przypadku odsłuchu 1 – efekt wymaga wyjaśnienia)
o Wypowiedzi o obniżonej częstotliwości podstawowej oraz „standardowe”
(niemodyfikowane) były percypowane jako charakteryzujące się
największym stopniem pewności

Dyskusja i dalsze badania
• Problemy
o „zagęszczenie bodźców” – wobec możliwości percepcyjnych
uczestników
o laboratoryjny charakter badania
o charakter manipulacji bodźcami (bez uwzględnienia niektórych zjawisk
związanych ze zmianą tempa mowy i wysokości głosu)

• Planowane modyfikacje
o Powiększenie grupy badanych
o Inna procedura odsłuchowa (mniejsze grupy sygnałów, dłuższe przerwy)
o Subtelniejsze manipulacje parametrami sygnałów (np. krokowe zmiany
wartości)
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