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Sissejuhatus

Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse eestikeelse audiovisuaalse kõnesünteesi realiseerimise 

praktilisi võimalusi. 

Töö esimeses osas esitatakse lühike ülevaade audiovisuaalsest kõnesünteesist.  Vaadeldakse 

erinevaid audiovisuaalse kõnesünteesi kohandamise võimalusi eesti keele jaoks ning valitakse 

välja üks, mida realiseerida.

Teises  osas luuakse praktiline rakendus – kolmemõõtmeline pea,  mis suudab esitada eesti 

keele  viseeme  ning  visuaalset  kõnet.  Kirjeldatakse  selle  loomise  tehnoloogiaid  ning 

tööpõhimõtteid.

Valminud  rakendus  on  mõeldud  sissejuhatusena  eestikeelse  audiovisuaalse  kõnesünteesi 

mootori  loomisele.  Kindlasti  peaks  seda  valdkonda  tulevikus  veel  märksa  detailsemalt 

käsitlema.
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1. Ülevaade audiovisuaalsest kõnesünteesist

Kõnesüntees on inimkõne tekitamine kunstlikult ning kõnesüntesaatoriks nimetatakse selleks 

otstarbeks loodud arvutisüsteemi - riistvaralist või tarkvaralist. Kõige levinum on tekst-kõne-

süntesaator, mis saab sisendiks tavalise teksti, teostab sellel analüüsi ning annab heliväljundi, 

mis sarnaneb antud teksti ette lugeva inimese kõnega.

Süntees  algab  sisendteksti  lingvistilise  analüüsiga,  mille  käigus  tekstile  leitakse  sobiv 

foneemide järjestus. Leitakse ka vasted kõigile tekstis esinevatele numbritele, lühenditele ja 

akronüümidele.  Järgmisena läbib tekst  prosoodilise  analüüsi – arvutatakse välja  foneemide 

pikkused. Lõpuks kasutatakse eelnevalt leitud andmeid akustilise generaatori sisendina, mille 

väljund ongi sünteesitud kõne.

 Joonis 1. Eestikeelse tekst-kõne süsteemi struktuur (E. Meister, 2003)

Kõne abil suhtlemine toetub peale kuulmise ka visuaalsele informatsioonile. Näo liigutused 

(näiteks  naeratamine,  kulmu  kortsutamine,  silma  pilgutamine,  noogutamine  ja  kulmude 

kergitamine)  annavad  edasi  olulist  informatsiooni  kõneleja  emotsionaalse  seisundi  kohta. 

Informatsiooni  võib  näost  välja  lugeda  isegi  ilma kõneta.  Visuaalne esitus  aitab kaasa  ka 

kõnest aru saamisele, eriti kui seda segavad müra või kuulmispuue. (Beskow 1996)

5

Sünteeskõne

Eesti keele
difoonide andmebaas

Prosoodiline
andmebaas

MBROLA-mootor

Prosoodiline töötlus

Morfoloogiline
analüsaator

Lingvistiline töötlus

Sisendtekst



Samas on oluline,  et  kõne ja näo asendid oleksid teineteisega vastavuses ning sünkroonis, 

vastasel juhul võib tekstist arusaamine isegi halveneda. Näiteks on uuritud McGurk'i efekti, 

milles silbi /ba/ heli juurde on liidetud visuaalne /ga/, mille tulemusel vaataja tajub hoopis 

silpi /da/. (Cohen 1993)

Audiovisuaalse kõnesünteesi  puhul lisatakse heliväljundile ka rääkiva pea kujutis.  Inimnäo 

animeerimist  on  liidetud  sünteesitud  kõnega  juba  üle  kümne  aasta.  Audiovisuaalse 

kõnesünteesi  arengus  üks  olulisemaid  mudeleid  on  1982.  aastal  Parke'i  poolt  loodud 

parameetrilise näo mudel. Tegemist on kolmemõõtmelise pea kujutisega, mis koosneb umbes 

800 hulktahukast ning mida saab juhtida 50 erineva parameetri abil.

Üks lihtsamaid viise  audiovisuaalse  kõne realiseerimiseks  on  kasutada  eelsalvestatud pilte 

kõikvõimalikest  näo  asenditest  ning  kombineerida  neid  omavahel  koos 

üleminekualgoritmidega.  Teatud juhtudel võib selline lähenemine olla sobiv, kuid see pole 

piisavalt  paindlik,  kuna  näo  liigutusi  ei  saa  kontrollida  üksteisest  sõltumatult.  Seepärast 

kasutatakse rääkiva pea loomisel tavaliselt mõnda parameetrilist mudelit.

Kõige kõrgetasemelisemaks võib pidada musklitel baseeruvat rääkivat pead, kus parameetrite 

abil saab mõjutada nägu lihaste tasandil. See süsteem sarnaneb kõige enam ka reaalsusele – 

individuaalsed  musklid  ja  nende liigutused  moodustavad palju  erinevaid näoasendeid  ning 

produtseerivad erinevaid helisid. Kahjuks on kõigi lihaste piisavalt realistlik modelleerimine 

ning animeerimine ülimalt aeganõudev ning ressursikulukas, seepärast jääb selline rääkiv pea 

esialgu üksnes teoreetiliseks võimaluseks.

Levinuim meetod audiovisuaalse kõnesünteesi teostamiseks on kahe- või kolmemõõtmeline 

pea, mille kuju saab muuta, kasutades piiratud arvu parameetreid. Muudetavad peavad olema 

vähemalt lõualuu ning huulte asend; keerulisemates süsteemides ka nägu kujundavad suurused 

nagu nina pikkus, silmade asend, lõua kuju jne. Sellise rääkiva pea liigutusi ei saa kontrollida 

lihaste tasemel, kuid tulemus võib siiski olla piisavalt realistlik.
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Audiovisuaalsel kõnesünteesil on rakendusi erinevates valdkondades, näiteks:

● Abivahend kuulmispuudega inimestele.

● Huultelt lugemise õppevahend.

● Näo  saab  kujundada  kindla  inimese  järgi  ning  seda  kasutada  uudistelugejana  või 

videokonverentsidel info edastajana.

● Kui mudel on tehtud läbipaistva naha ja hästi animeeritud liikuva keelega, saab selle 

abil kurte lapsi rääkima õpetada. (Beskow 1996)

● Aitab  kaasa  kõne  mõistmisele  infosüsteemides,  mis  asuvad  kõrge  müratasemega 

keskkondades – näiteks lennujaamad, rongijaamad, ostukeskused.

● Arvutimängud muutuvad märksa paindlikumaks ja nõuavad vähem ressursse, kui kõne 

sünteesitakse mängija arvutis kohapeal.

● Erinevate kasutajaliideste ilmestamiseks ja personaliseerimiseks, eriti lastele suunatult.

● Arvutiga loodud filmides animatsiooni lihtsustamiseks

Viseem  (viseme)  ehk  visuaalne  foneem  on  visuaalselt  eristatav  kõneüksus  ehk  näoilme 

(olulisemateks eristajateks on huuled, keel ja lõug), mis kaasneb teatud foneemi hääldamisega. 

Üks viseem võib samaaegselt märkida erinevaid foneeme, kuna näiteks foneemid /p/, /b/ ja 

/m/  on  kõnes  visuaalselt  praktiliselt  eristamatud  ning  moodustavad  seetõttu  paljudes 

käsitlustes ühe viseemi. (Liba, 2007)
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2. Eestikeelne kõnesüntees

Eestis on seni tegeletud tavalise kõnesünteesi arendamisega. Eesti Keele Instituut, Filosoft ja 

Küberneetika Instituut on ühiselt välja töötanud programmi, mis muudab etteantud eestikeelse 

teksti  kõneks  ja  saadab  tulemuse  arvuti  kõlaritesse.  See  kuulub  korpuspõhiste 

kõnesüntesaatorite esimesse põlvkonda, kus igale sünteesis kasutatavale kõneüksusele vastab 

difoonide  andmebaasis  täpselt  üks  kindel  häälikult  häälikule  üleminek  (difoon).  Kuigi 

programm loeb  eestikeelset  igapäevateksti  täiesti  arusaadavalt,  ei  pea  tegijad projekti  veel 

lõpetatuks – puudusteks on monotoonsus, masinlik kõla ja halb sidusus.

Praktilise  audiovisuaalse  kõnesünteesi  mudeli  loomisega  pole  teadaolevalt  Eestis  seni 

tegeletud ning puudub ka eestikeelne teemakohane kirjandus. Samas näeb keeletehnoloogia 

riiklik programm ette vastava mudeli loomist aastaks 2010.

Erkki  Liba  on  oma  bakalaureusetöös  „Audiovisuaalne  kõnesüntees  eesti  keeles“  uurinud 

rääkiva pea loomise teoreetilist külge. Samuti on ta klassifitseerinud ära 26 eesti keele viseemi 

ning  eraldanud  14  põhiviseemi,  mis  on  visuaalselt  üksteisest  eristatavad.  Kirjeldatud 

põhiviseeme kasutan ma hiljem oma mudeli loomisel.

Nr SAMPA Näide Nr SAMPA Näide

1 A saada 8 f v tuffi
kavva

2 e 7 keeda
kõõma

9 l kallas

3 i kiilu 10 d t t' l' n' j pattu  patti
palli  panni
majja

4 { kääru 11 s s' mässu
kassi

5 u y kuuri
müüri

12 S tušši,
looži

6 o 2 poori
lööma

13 g k n kakku
kannu

7 p m tappa
sammu

14 r N h narri panka
šahhi

Tabel 1. Eesti keele põhiviseemid (E. Liba, 2007)
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3. Meetodid audiovisuaalse kõnesünteesi realiseerimiseks

Järgnevalt asun realiseerima rääkivat pead ning esimese sammuna valin erinevate variantide 

hulgast välja sobivaima tehnoloogia. Kaalusin nii olemasolevate süsteemide kohandamist kui 

ka uue süsteemi kokkupanekut. Esitan 4 lähenemisviisi, mis peale võimaluste uurimist kõige 

potentsiaalsemad tundusid.

Baldi põhine

Baldi on rääkiv pea, mis on välja töötatud CSLU Toolkit'i raames California Ülikoolis. See 

kasutab Parke'i mudeli edasiarendust. Baldi't on juba kohandatud mitme erineva keele jaoks 

ning  selle  kohta  on  ka  mõningane  dokumentatsioon.  Seepärast  oleks  teostus  järgnevate 

variantidega võrreldes tõenäoliselt kõige kergem.

Miinuseks  on piiratud kasutusvõimalused  – autoriõigused  piiravad oluliselt  rakendusi,  kus 

Baldil põhinevat audiovisuaalset sünteesi kasutada saaks. Programm töötab üksnes Windowsi 

operatsioonisüsteemis ning kasutab ka küllaltki aegunud mudelit.

Massy põhine

Massy on rääkiva pea mudel, mis on loodud Sascha Fageli poolt Berliini Ülikoolis. Võrreldes 

Baldiga  kasutatakse  selles  kaasaegsemat  mudelit  ja  mootorit.  Programmi lähtekood  ei  ole 

avalik, kuid seda oleks võimalik kasutada kokkuleppel autoriga.
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Rakendus jookseb veebibrauseris ning kuvatakse Cortona3D mootoriga, mis on õppeotstarbel 

kasutamiseks tasuta, muudel eesmärkidel kasutamiseks tuleb soetada tasuline litsents.

Lahenduse  tugevaks  küljeks  on  kerge  ligipääs  üle  interneti.  Samuti  on  autovisuaalse 

kõnesünteesi  jaoks  mootor  ja  mudel  juba  realiseeritud.  Teiste  keelte  jaoks  seda  varem 

kohandatud ei ole.

Massy  puhul  kehtivad  samuti  mitmed  piirangud:  kasutamine  üksnes  Windowsi  süsteemis, 

lisaks autoriõigustega seotud kitsendused. Kuna tegemist on brauseripõhise rakendusega, võib 

seda olla keeruline või võimatu hiljem teist tüüpi programmide jaoks kohandada.

Flashi kasutav realisatsioon

Rääkivat pead saab realiseerida, kasutades Flash tehnoloogiat. Audiovisuaalset kõnet esitav 

mootor  tuleks  ise  kirjutada  ning  sellega  kaasneksid  ka  täielikud  autoriõigused.  Kuna 

kolmemõõtmeline  joonistamine  ei  toimi  Flashis  kuigi  efektiivselt,  tuleks  kasutada 

kahemõõtmelist mudelit, mis mõningal määral piirab tulemuse kvaliteeti.

Flash rakendus toimiks  kõigil  suurematel  operatsioonisüsteemidel  (Windows,  Linux, Mac) 

ning oleks veebibrauserist kergesti kättesaadav. Kasutusvõimalused oleks aga piiratud nende 

keskkondadega, kuhu on paigaldatud Flash Player.
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Flash  programmide  arendamiseks  on  vajalikud  ka  küllaltki  kulukad  programmid,  mille 

soetamine käesoleva bakalaureusetöö jaoks ei ole võimalik.

Uus realisatsioon

See  tähendab rääkiva  pea  realiseerimist,  alustades  küllaltki  algselt  tasemelt.  Vaja  on  luua 

kolmemõõtmelise  pea  mudel,  kirjutada  programm  mudeli  kontrollimiseks  ning  kasutada 

mõnda graafikamootorit visuaalse osa esitamiseks. 

Kui töövahendeid hoolikalt valida, kaovad eelmiste variantidega seotud piirangud: rakendus 

toimib kõigil  suurematel  operatsioonisüsteemidel  (Windows, Linux,  Mac),  pole  probleeme 

autoriõigustega ning kulutused on minimaalsed. 

Kõigi eelmiste variantidega võrreldes on see kahjuks märksa töömahukam.

Järeldus

Kirjeldatud  variantidest  valisin  neljanda  ehk  uue  süsteemi  realiseerimise.  Ettevõtmine  on 

kõige  ambitsioonikam  aga  samas  ka  kõige  otstarbekam.  Tulemuseks  on  Eestis  loodud 

originaalprogramm, mitte kellegi varasema töö kohandamine. Loodud prototüüp võimaldab 

jätkata  uurimistööd,  arendada  seda  vajalikes  suundades  ning  luua  erinevaid  rakendusi, 

sealhulgas ka kommertssüsteemidele.

Pea mudeli loomiseks kasutan modelleerimistarkvara Blender. Tegemist on tasuta tarkvaraga, 

mis toimib erinevatel  operatsioonisüsteemidel.  Selle  abiga saab luua ning animeerida väga 

erinevaid objekte kolmemõõtmelises ruumis.

Programmi  kirjutamiseks  kasutan  C++  programmeerimiskeelt  ja  GCC kompileerijat.  Pildi 

kuvamine toimub läbi  Ogre3D graafikamootori  ning menüü programmeerin  CEGUI teeke 

kasutades.  Ogre3D  on  kaitstud  LGPL  litsentsiga,  seega  võib  seda  tasuta  kasutada  nii 

uurimistööks kui ka kommertsprojektides.

Kasutamisele tulevad tehnoloogiad:

● Blender - www.blender.org

● GCC & C++ - gcc.gnu.org

● Ogre3D - www.ogre3d.org

● CEGUI - www.cegui.org.uk
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4. Kolmemõõtmelise pea mudeli loomine

Oluline osa rääkiva pea loomisel on kolmemõõtmeline pea, mis oleks piisavalt realistlik ja 

animeeritav. Järgnevalt kirjeldan sellise pea loomise protsessi programmis Blender. 

Juhendi  eesmärgiks  on  anda  ülevaade  minu  tööst  ning  kirja  panna  kasulik  informatsioon 

sarnase  projektiga  tegelejatele.  Blender  on  loodud  vabatahtlike  poolt  ning  selle 

dokumentatsioon on küllaltki puudulik – seepärast panen kirja ka toimingute sooritamiseks 

vajalikud  käsud.  Töömeetod  sündis  internetist  leitud  materjalide  abil  ning  katsetamise 

tagajärjel.

Alljärgnev kirjeldus ei ole mõeldud esimeste sammude tegemiseks Blenderis, vaid kirjeldab 

konkreetselt inimese pea loomisega seotud võtteid.

1.  Arvuti  ekraan on kahemõõtmeline ning selle  abil  kolmemõõtmelise  objekti  loomine on 

kolmanda mõõtme puudumise tõttu küllaltki  keeruline.  Inimese pea loomise protsessi saab 

veidi kergendada, kui modelleerimine toimub piltide järgi. 

Esimese sammuna teeme fotod inimesest,  kelle järgi soovime pead mudeldada. Antud töös 

kasutasin  selleks  pilte  iseendast  –  üks  foto  otsevaates  ja  teine  profiilis.  Fotod  tuleb  teha 

võimalikult kaugelt ja maksimaalse suurendusega, et minimeerida moonutusi.

Valminud  fotod  paneme Blenderi  modelleerimisakna  taustale  (View->Background  Image) 

ning edasine töö toimub nende järgi.

2. Järgmisena asume fotode põhjal nägu skitseerima. Selleks kasutan Bézier kõveraid (tühik-

>Add->Curve->Bezier curve). „Curve and Surface“ tööribalt aktiveerime „3D“ valiku ning 

see võimaldab joonistada kolmemõõtmelisi  kõveraid,  mis on punktide abil  parameetriliselt 

kontrollitavad.

Tekitame kolmemõõtmelisse ruumi jooned, mis jooksevad risti ja põiki üle näo – eesmärk on 

fikseerida pea ruumilised piirjooned. Fotode abil jälgime, et joone kuju oleks veenev nii otse- 

kui ka külgvaates.

Klahvi E abil saab joone punkti kopeerida, S ja R aitavad punkti asendit korrigeerida.
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3. Skitseeringu peale loome reaalse mudeli. Selleks valmistame ühe näopoole, teise poole saab 

hiljem paljundada (Modifier->Add Modifier->Mirror).

Alustada tuleks  mõnest  näo loomulikust  avausest  –  silmast,  ninast  või  suust.  Antud juhul 

võtame  esimeseks  silma  ning  piiritleme  skitseeringu  järgi  selle  12  punktiga.  Nendest 

punktidest alguse saavad jooned jooksevad katkematult üle kogu näo ning 12 on soovituslik 

arv, mis tagab hiljem näo piisava detailsuse.

Esimese  punkti  lisamiseks  tekitame  nelinurga  (tühik->Add->Plane)  ning  kustutame  sellelt 

kolm nurka. Liigutame saadud punkti kõigis kolmes mõõtmes õigesse asukohta ning seejärel 

kopeerime (E) ja liidame (F) punkte, et silma jaoks suletud ovaal joonistada.
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Joonis 4. Kolmemõõtmelise pea skitseerimine

Joonis 5. Esimesed punktid silma ümber



4. Lülitame sisse servade valimise režiimi (Ctrl+Tab+2), valime ühe vastloodud serva ning 

valime selle kaudu kogu ringi (Select->Edge Loop). Nüüd kopeerime (E) ja suurendame (S) 

valitud ringi ning selle tulemusena tekivad pea mudelile esimesed hulktahukad.

5.  Graafikamootorites  eksiseerivad  hulktahukad  vaid  ühelt  poolt  vaadates,  teiselt  poolt 

kuvatakse nad läbipaistvatena. Seepärast on oluline, kumba pidi pinnad parajasti suunatud on 

ning  seda  seda  näitavad  normaalid.  Et  hiljem  mudeliga  probleeme  ei  tekiks,  laseme 

programmil pindade normaalid korrektseks arvutada. Valime kõik pinnad (A) ning suuname 

normaalid  väljapoole  (Ctrl+N).  Normaalide  nägemiseks  on  valik  Mesh  Tools  1->Draw 

Vnormals.

6.  Aktiveerime  Subsurf  muutuja.  Subsurf  on  funktsioon,  mis  töö  käigus  jagab  mudeli 

väiksemateks  osadeks,  lisades  sellele  virtuaalseid  punkte,  ja  lisab niimoodi sujuvust,  mida 

käsitsi  oleks  keeruline  saavutada.  Selleks  valime  Modifiers->Add  modifier->Subsurf,  seal 

märgime Levels:2 ning Apply modifier to editing cage during Editmode. Sujuvuse lisamiseks 

aktiveerime ka funtsiooni Links and Materials->Set Smooth.

Kogu edaspidine modelleerimine toimub seda funktsiooni kasutades. Meeles peab pidama, et 

iga punkti liigutamine mõjutab nüüdsest ka selle naabruses olevaid punkte.
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Joonis 6. Esimesed hulktahukad mudelil

Joonis 7. Hulktahukad siledate pindadena



7.  Mudeli loomist jätkame sama moodi, välist ringi kopeerides ning suurendades. Peale iga 

sammu  tuleb  punkte  sättida,  et  need  vastaksid  varemloodud  skitseeringule.

Kontsentriliste  ringide  kasutamine  hoiab  mudeli  väga  puhta  ja  korrapärasena  ning  aitab 

vältida  kolmnurkade  tekkimist.  Kolmnurkade  kasutamine  hulknurkade  seas  võib 

animeerimisel  kaasa  tuua  ootamatuid  anomaaliaid,  seepärast  soovitatakse  neid  vältida.

Kontsentrilised ringid suu ümber aitavad luua ka realistlikke kõneanimatsioone.

8. Sama tehnikat tuleb kasutada ka suu ja nina vormimisel. Kasulikud funktsioonid on veel 

punktide lahutamine (V) ja punktidest ühise pinna loomine (F).

Eesmärk on saada võimalikult loomulik tulemus võimalikult vähese arvu punktidega.
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Joonis 8. Mudelil on loodud silma ümbrus



9. Sobival  hetkel  loome mudelile  ka  teise  poole.  Selleks  aktiveerime peegeldava  muutuja 

(Modifiers->Add  Modifier->Mirror).  „Merge  limit“  aitab  kujundada  liitekoha  üleminekut. 

Mirror  funktsioon  toimib  dünaamiliselt  –  ühele  näopoolele  tehtud  muudatused  kajastuvad 

edaspidi automaatselt ka teisel poolel.

Soovi korral lisame hambad, silmad ja muud detailid.
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Joonis 9. Mudelil on loodud pea esikülg

Joonis 10. Valmis sõrestik



10. Realistliku lõua liikumise saavutamiseks kasutame virtuaalset lõualuud, mille liigutamisel 

liigub kaasa lõug ning osa põskedest ja huultest.

Selleks lisame luu (tühik->Add->Armature), kopeerime (E) ja liigutame selle sobivasse kohta. 

Antud juhul piisab kahest omavahel ühendatud luust.

Valime oma pea ning lisame talle Armature muutuja (Modifiers->Add modifier->Armature). 

Objekti nimeks (Ob:) märgime armatuuri nime, mis vaikimisi on lihtsalt Armature.

Valime luud ning siseneme poseerimisrežiimi (Mode menüü->Pose mode). Nüüd aktiveerime 

pea  mudeli  ja  vajutame  Ctrl+Tab – sisenesime Weight  Paint  režiimi.  Siin  saab värvidega 

tähistades määrata, kui palju lõualuu mingit näo osa mõjutab. Sinistes toonides alad ei allu luu 

liikumisele,  punased  alad  liiguvad  täielikult  kaasa  ning  rohelised  liiguvad  piiratult.  Siin 

detailne mõjualade paika ajamine aitab hiljem kaasa realistliku kõne saavutamisele. Joonis 11 

kujutab lõualuu mõju paigutust – lõua alumine osa ja alahuule keskmine osa liigub täielikult 

kaasa; põskede keskosa kõrvadest suunurkadeni on osaliselt mõjutatud.

11. Järgmiseks lisame peale tekstuuri ning selleks kasutame tehnoloogiat „UV kaardistamine“ 

(„UV  mapping“).  Esmalt  tekitame  oma  mudeli  pinnast  kahemõõtmelise  esituse,  seejärel 

värvime selle inimnaha sarnaseks ja laotame mudeli peale tagasi.

● Pea on vaja tekstuuri laotamise jaoks poolitada, näiteks keskelt. Valime rea punkte ja 

märgime selle liitekohaks (Mesh->Edges->Mark seam).
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● Poolitame tööala ning ühele poole tekitame „3D View: UV Face Select“ akna ning 

teisele poole „UV/Image Editor“ akna.

● Face Select aknas valime kõik punktid (A) ja pakime mudeli kahemõõtmeliseks (U-

>Unwrap).

● UV/Image  Editor  aknasse  tekkis  võrgustik,  mille  saame salvestada  (Uvs->Scripts-

>Save UV Face Layout).

● Salvestatud pilt  on  meie mudeli  kahemõõtmeline kujutis,  selle  peale  saame mõnes 

pilditöötlusprogrammis sobiva tekstuuri joonistada. Valmis kujunduse laeme mudelile 

(Image->Open).

● Shading (F5)  aknas  lisame  uue materjali  (Add  new)  ning  aktiveerime  äsja  lisatud 

tekstuuri (Material->TexFace).

12. Alustame animeerimist. Viseemide loomisel kasutame nelja põhiliikumist:

● Lahti – Lõualuu liikumine, näiteks A hääldamisel

● Kokku – Suunurkade kokku tõmbamine, näiteks O hääldamisel

● Lahku – Suunurkade laiali ajamine, näiteks I hääldamisel

● Torru – Huulte torutamine, näiteks U hääldamisel

Nende suu asendite kombineerimisel saame luua kõik vajalikud viseemid. Esimene neist on 

mudelile juba lisatud, teised lisame Shape Key tehnoloogiaga.
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Joonis 12. Tekstuuriga mudel



Lisame mudelile uue asendi (Shapes->Add Shape Key), see saab olema algasendiks, mille 

suhtes teised liikumised toimuvad. Lisame veel ühe asendi (Add Shape Key) ning siseneme 

„Edit“ režiimi (TAB).

Nüüd  saame  teha  mudelile  sobivad  muudatused,  näiteks  tõstame  ümber  punktid  nii,  et 

suunurgad  oleksid  kokku  tõstetud.  Sama  protsessi  peab  kordama  ning  valmistama  kõik 

soovitud 3 asendit (Kokku, Lahku, Torru).

13.  Valmistame  mudeli  ette  eksportimiseks.  Kuna  graafikamootorid  ei  toeta  Blenderi 

dünaamilisi mudeleid (Subsurf ja Mirror), peame need viima püsivale kujule. 

● Valime  ükshaaval  kõik  „Shape  Key“  asendid  ning  rakendame  neile  „Apply 

Deformation“  skripti  (Object->Apply  Deformation).  Tekib  uus  objekt,  mis  tuleb 

esimese  juurest  eemale  liigutada.  On  soovitatav,  et  Mirror  muutuja  oleks  selles 

staadiumis Subsurf muutujast eespool.

● Kui  kõik  Shape  Key  asendid  on  viidud  uute  objektide  kujule,  kustutame  need 

originaalobjekti küljest.

● Muudame Mirror ja Subsurf muutujad staatilisteks (Modifiers->Apply).

● Lisame mudelile ühe uue Shape Key asendi (Shapes->Add Shape Key).

● Viime algsed Shape Key'd mudelile tagasi. Selleks valime originaalmudeli ning Shift 

klahvi all hoides mõne uutest tekkinud kujunditest.  Siseneme „Edit“ režiimi (TAB) 

ning  rakendame  „Rvk1  to  Rvk2“  skripti  (Mesh->Scripts->Rvk1  to  Rvk2).  Selle 
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tulemusel kopeeriti see näoasend üheks Shape Key asendiks.

● Kordame protsessi kõigi põhiasendite jaoks.

14. Lõpuks  peame  pea  mudeli  saama  formaati,  mis  sobiks  järgmises  etapis  kasutatava 

graafikamootori jaoks. Selleks kasutame Blenderi skripti „Ogre Meshes Exporter“. 

Kuna tegemist on teataval määral eksperimentaaltarkvaraga, ei toimi kõik päris nii nagu võiks 

eeldada. Põhiasendite edukaks eksportimiseks peab Action Editor aknas looma animatsiooni, 

kus  mingil  kindlal  hetkel  on  korraga  aktiivne  vaid  üks  põhiasend.  Näiteks  kaadris  10  on 

„Lahku“  täiel  määral  aktiivne,  kaadris  20  on  aktiivne  „Torru“  jne.  Sellega  saab  vältida 

mõningaid hilisemaid probleeme mudeliga.

Eksporteri  saame  avada  käsuga  Scripts  Window->Scripts->Export->Ogre  Meshes.  „Pose“ 

lahtrisse  on  vaja  lisada  kolm  Shape  Key  abil  loodud  põhiasendit.  Alguse  ja  lõpu  ajaks 

märgime kõigil juhtudel just selle kaadri, kus vastav asend on täiel määral aktiivne.

Lisaks  on  vaja  märkida  valikud „Copy  Textures“  ja  „OgreXMLConverter“  ning  vajutada 

nupule „Export“. Suure mudeli puhul võib järgnev protsess palju aega võtta. Antud mudeliga 

kulub selleks umbes 20 minutit. Sellega on rääkiva pea jaoks vajalik näo mudel valmis.

Viseemide rakendamine mudelile

Viseemide kohandamiseks mudelile salvestasin kõigepealt iseennast näitesõnu lausumas (otse 

ja  külgvaates)  ning  eraldasin  arvutiga  põhiviseemidele  vastavad  kaadrid.  Video 

salvestamiseks kasutasin Samsung VP-DC161 kaamerat ning kaadrite eraldamiseks tarkvara 

Sony  Vegas.  Saadud  piltide  põhjal  kohandasin  viseemid  mudelile,  reguleerides  nelja 

põhiparameetrit  (Lahti,  Kokku,  Lahku,  Torru).  Iga  parameeter  saab  muutuda  teistest 

sõltumatult vahemikus nullist üheni.

Järgnevalt  esitan  tabeli  antud  mudelile  kohandatud  viseemidest.  Võrreldes  fotodega  on 

mudelile rakendatud äärmuslikud asendid, et iseloomulikke jooni esile tuua. Seda ulatust saab 

soovi korral muuta.
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Nr Foto Mudel SAMPA Näide Lahti Kokku Lahku Torru

1 A saada 0.79 0.0 0.0 0.0

2 e 7 keeda
kõõma

0.45 0.0 0.71 0.0

3 i kiilu 0.3 0.0 1.0 0.0
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4 { kääru 0.88 0.0 0.87 0.0

5 u y kuuri
müüri

0.16 1.0 0.0 0.83

6 o 2 poori
lööma

0.52 0.83 0.0 0.83
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7 p m tappa
sammu

0.0 0.0 0.0 0.0

8 f v tuffi
kavva

0.0 0.31 0.0 0.86

9 l kallas 0.46 0.0 0.0 0.24
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10 d t t' l' 
n' j

pattu
patti
palli
panni
majja

0.33 0.0 0.0 0.0

11 s s' mässu
kassi

0.24 0.0 0.49 0.0

12 S tušši
looži

0.16 0.33 0.0 0.86
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13 g k n kakku
kannu

0.16 0.13 0.0 0.46

14 r N h narri
panka
šahhi

0.41 0.0 0.33 0.0
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5. Animatsiooniprogrammi loomine

Kirjutasin  C++  programmeerimiskeeles  rakenduse,  mis  käsurealt  käivitades  avab 

ekraanisuuruses akna, kuvab valmistatud inimpea mudeli ning laseb seda parameetreid muutes 

manipuleerida.

Oma  programmi  täielikku  lähtekoodi  jagan  meeleldi,  seepärast  toon  siin  välja  üksnes 

olulisemad punktid.

Menüü on realiseeritud CEGUI teekide abil. Esimesed neli liugurit menüüs lubavad üksteisest 

sõltumatult muuta põhiasendite mõjusuuruseid (Lahti, Kokku, Lahku, Torru). Järgmised 14 

liugurit  kontrollivad  eesti  keele  põhiviseeme ning  need  genereeritakse  dünaamiliselt  nelja 

parameetri kaudu. 

Liugurite all asetsevate nuppude abil saab valida juhitava režiimi ja automaatse animatsiooni 

vahel. Animatsiooni käivitades lausub mudel vanasõna „Tänasida toimetusi ära viska homse 

varna“  (ilma  helita).  Tegemist  on  üksnes  algtasemel  demonstratsiooniga  –  kõik  viseemid 
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vastavad üksühele foneemidele ning esitatakse konstantse pikkusega. Siiski annab see aimu 

süsteemi võimalustest.

Klahvide W,A,S,D ning noolte abil saab ruumis liikuda ja vaatenurka muuta. Esc klahviga 

saab programmist väljuda.

Ogre3D on graafikamootor, millel on mitmed pea liigutamiseks vajalikud funktsioonid sisse 

ehitatud. Näiteks meie valmistatud mudeli lõualuu liigutamine näeb programmikoodis välja 

niimoodi:

SkeletonInstance* skel = head>getSkeleton();
jawBone = skel>getBone(0);
jawBone>setManuallyControlled(true);
jawBone>pitch(Radian(20), Ogre::Node::TS_WORLD);
      //pööratakse mööda xtelge 20 kraadi

Shape Key asendite abil loodud põhiasendeid saab samuti kontrollida:

Animation* anim = mesh>createAnimation("manual", 0);
VertexAnimationTrack* track = anim>createVertexTrack(1, VAT_POSE);
manualKeyFrame = track>createVertexPoseKeyFrame(0);
manualKeyFrame>addPoseReference(1, 0.5f); 
     //põhiasend nr 1 aktiivseks 50%

Viseemide infot hoitakse tavalises massiivis, iga viseemi kohta 4 parameetrit. Konkreetne suu 

asend  genereeritakse  nende  arvude  põhjal,  seepärast  saab  kiiresti  ja  mugavalt  teha 

viseemidesse muudatusi.

float visemes[15][4] = {
//lahti, kokku, lahku, torru
{0.79, 0.0, 0.0, 0.0}, //1  A
{0.45, 0.0, 0.71, 0.0}, //2  E
{0.3, 0.0, 1.0, 0.0}, //3  I
{0.88, 0.0, 0.87, 0.0}, //4  Ä
{0.16, 1.0, 0.0, 0.83}, //5  U
{0.52, 0.83, 0.0, 0.83}, //6  O
{0.0, 0.0, 0.0, 0.0}, //7  P
{0.0, 0.31, 0.0, 0.86}, // 8  F
{0.46, 0.0, 0.0, 0.24}, //9  L
{0.33, 0.0, 0.0, 0.0}, //10  T
{0.24, 0.0, 0.49, 0.0}, //11  S
{0.16, 0.33, 0.0, 0.86}, //12  š
{0.16, 0.13, 0.0, 0.46}, //13  K
{0.41, 0.0, 0.33, 0.0}, //14  R
{0.0, 0.0, 0.0, 0.0} //Puhkeasend
};
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Lisasin programmile ka funktsionaalsuse, mis võimaldab sellele sisendiks anda Eesti Keele 

Instituudi poolt loodud kõnesüntesaatori väljundit.

Kõnesüntesaator on kättesaadav kodulehel: http://mari.ee/keeletehnoloogia/projektid/syntees/

Süntesaator võtab sisendiks eestikeelse teksti ning väljastab kõne audioformaadis ning selle 

prosoodiafaili, mis sisaldab foneemide järjestust ja nende kestvuseid. Rääkiva pea programm 

võtab endale sisendiks selle faili ning koostab automaatselt animatsiooni.

Animatsiooni hoitakse rakenduses kolme massiivi kujul:

● animation[] - Viseemide järjestus

● timing[] - Vastavate viseemide kestvused

● peaks[] - Iga viseemi jaoks ajahetk, mil selle mõju on animatsioonis maksimaalne.

Viseemide järjestus on salvestatud täisarvude jadana. Iga arv (1-14) tähistab ühte viseemi, 15 

tähistab puhkeasendit ning 0 pausi.

int animation[]={0, 10, 4, 13, 1, 11, 3, 10, 1, 0, 10, 6, 3, 7, 2, 
10, 5, 11, 3, 0, 4, 14, 1, 0, 8, 3, 11, 13, 1, 14, 6, 7, 11, 2, 0, 8, 
1, 14, 13, 1, 0, 0, 15, 15, 15};

Animatsiooni puhul kalkuleeritakse pea asend uuesti pärast iga kaadri esitamist. Programmis 

realiseeritud algoritm analüüsib iga kahe kõrvuti  oleva viseemi  nelja  põhiparameetrit  ning 

arvutab suvalisel  ajahetkel  välja,  milliseid  väärtusi  need  peavad omama, et  toimuks sujuv 

üleminek. Pausi (0) puhul võetakse järgmine viseem ning üleminek toimub aeglasemalt.

Hetkel toimib programm üksnes Linuxi keskkonnas, kuid kõik komponendid on valitud nii, et 

neid saab panna tööle ka Windowsi ja Maci operatsioonisüsteemidel.

Loodud  rakendusega  seotud  failid  ja  lisamaterjalid  on  kättesaadavad  projekti  kodulehel:  

http://tonu.siineiolekala.net
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Kokkuvõte

Eestikeelse kõnesünteesi alal on tehtud edukat arendustööd, kuid audiovisuaalne süntees teeb 

alles  esimesi  samme.  Kindlasti  tasub  selles  vallas  teha  sügavamat  uurimistööd  ning 

loodetavasti tõstab see Eesti kõnetehnoloogia uuele tasemele.

Käesoleva  töö  raames valmis  eestikeelse  kõnesünteesi  jaoks  sobilik  kolmemõõtmelise  pea 

mudel  ning  rakendus  selle  võimaluste  demonstreerimiseks.  Kui  selle  projektiga  tegelema 

hakkasin,  polnud ma kunagi varem teinud ühtegi  kolmemõõtmelist  mudelit  või  kasutanud 

programmeerimisel  graafikamootoreid.  Töö  käigus  õppisin  väga  palju  ning  loodetavasti 

suutsin uued teadmised ka kirja panna.

Valminud rakendus ei oma hetkel veel praktilist väärtust, kuid on kohandatav erinevat tüüpi 

programmide juurde. Kõik komponendid (Blender, C++, Ogre3D, CEGUI) on platvormidest 

sõltumatud  ning  seepärast  saab  selle  rakenduse  põhjal  luua  programme  väga  erinevatele 

operatsioonisüsteemidele.

Tulemus  on  ka  üpris  modulaarne  –  võib  teha  täiesti  uue  ja  teistsuguse  pea  mudeli,  kuid 

programmi koodi  peab sellega  seoses  muutma minimaalselt.  Ka saab kerge  vaevaga  välja 

vahetada kogu programmi ja kasutada rääkivat pead hoopis mõnes teises sarnases rakenduses.

Kindlasti on eestikeelse kõnesünteesi valdkonnas veel palju teha ning see uurimistöö lõi uusi 

võimalusi. Mõned ideed kuidas tööd selle projekti kallal jätkata:

● Ühildamine  mõne  olemasoleva  kõnesünteesimootoriga  (EKI  süntesaator,  Festival 

vms).

● Kohandada süsteem standarditele vastavat sisendit vastu võtma (SSML, SABLE vms).

● Mudeli realistlikumaks kohandamine, juuste lisamine, silmade pilgutamine jne.

● Emotsioonide lisamine (lõbus, kurb, vihane, väsinud jne).

● Teha pea mudel üleni parameetriliseks, et muuta saaks ka staatilisi suurusi nagu nina 

suurus, silmade asend, lõua kuju jne.

Avalikustan  oma  töö  tulemuse  MIT  litsentsi  all  –  seda  võib  vabalt  kasutada  kõigis 

rakendustes. Leian, et praegune olukord, kus kõik arendajad oma tööd kiivalt varjavad, loob 

väga  ebasoodsa  pinnase antud  valdkonna  arengule.  Loodan,  et  tasuta  ligipääs  minu tööle 

innustab  inimesi  seda  uurimistööd  jätkama  ning  ka  oma  töid  avaldama.  Uurimistööd 

kõnesünteesi valdkonnas viivad loodetavasti avatud lähtekoodiga audiovisuaalse kõnesünteesi 

mootori loomiseni.
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