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Abstract

De relatie tussen onze directe geluidsomgeving en onszelf is een soundscape. Soundscapes
bëınvloeden constant onze gemoedstoestand. Conventioneel onderzoek naar geluidsirritatie focuste
zich enkel op geluidsdruk. Dit geeft wel weer of geluiden hard of zacht zijn, maar dit verklaard niet
waarom we geluiden wel of niet vervelend vinden. In deze paper is daarom gebruik gemaakt van
het Core Affect, die iets zegt over onze houdig tegenover de wereld. We hebben geprobeerd om dit
Core Affect te voorspellen van binnenhuise geluidsomgevingen bij verstandelijke gehandicapten. Deze
geluidsomgevingen zijn verzameld met behulp van MoSART, een nieuwe tool die voor dit onderzoek
ontwikkeld is. Er werd gekeken naar twee verschillende featuresets, eentje alleen met energie. De
andere tevens met ruis, tonen en pulsen. Middels een feedforward neuraal netwerk werd er op de
data getraind. Het onderzoek liet geen significant verschil zien tussen beide aanpakken. De tweede
(uitgebreide) featureset behaalde een accuratesse van 42.51%, terwijl de eerste (eenvoudige) featureset
een accuratesse van 36.96% haalde. Aan het einde van de paper wordt besproken hoe deze percentages
verbeterd zouden kunnen worden. Daarnaast worden functionaliteiten en ontwerpkeuzen van MoSART
toegelicht.

1 Introductie

We kampen regelmatig met geluidsoverlast. Een
discotheek in de buurt, voorbijrijdend verkeer,
huilende babies etc. Aan sommige van deze irri-
tatiebronnen kunnen we wat doen, hebben we in-
vloed op. Dit geldt echter niet voor al het overlast.
Voor een aangename leefomgeving is niet alleen een
prettige visuele omgeving, maar ook een aange-
name auditieve omgeving nodig. Een praktische
toepassing waar dit relevant zou kunnen zijn, is bij
zorginstellingen. Verstandelijk gehandicapten ver-
tonen daar af en toe moeilijk hanteerbaar gedrag.
Deze cliënten hebben moeite met hun omgeving te
interpreteren en kunnen overstuur raken wanneer
er bijvoorbeeld teveel prikkels in de omgeving zijn.
Begeleiders geven aan dat ze het regelmatig wel
’aan voelden komen’ dat een cliënt moeilijk gedrag
zou gaan vertonen.

1.1 Soundscape

De auditieve omgevingen heeft een zekere invloed
op onze gemoedstoestand. Het is dus goed mo-
gelijk, dat een geluidsomgeving waar cliënten zich
op hun gemak voelen, zonder al te veel verveeld of
juist overgestimuleerd te raken. Wanneer we het
hebben over de auditieve omgeving hebben we het
over soundscape (Schafer, 1977).

Er is al eerder onderzoek gedaan naar de invloe-
den van de geluidsomgevingen op de gemoedstoes-
tand. Daaruit bleek dat er inderdaad een effect is
(Brown et al., 2011).

1.2 Core Affect

In de psychology is er begin jaren ’80 een construct
bedacht, het circumplex model of affect (Russell,
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1980), welke later is hernoemd tot het core affect.
Dit circumplex model van affect is een beschrijv-
ing van affective states die een bepaalde omgeving
op een persoon kan hebben. In figuur 1 staat het
Core Affect uitgeschetst. Op de X-as is de pleas-
antness, op de Y-as eventfulness. De invloeden van
een soundscape zijn te verklaren in termen van Core
Affect (Axelsson et al., 2010).

Figure 1: De representatie van het Core Affect.
Op de X-as is pleasantness, op de Y-as event-
fulness. Hierdoor wordt het veld opgedeeld in 4
kwadranten. Beginnend bij linksboven, met de
klok mee: chaotisch, levendig, ontspannend en
saai.

1.3 Cochleamodel

Geluid kan geanalyseerd worden via het
cochleamodel (Andringa, 2002). Dit model
neemt de fysica van het oor als uitgangspunt.
Hierdoor krijg je een representatie van het geluid,
vergelijkbaar met hoe die ook in onze hersenen
verwerkt wordt. Hierdoor is het mogelijk een
brug te leggen tussen enerzijds het geluid zoals
dat bij ons oor naar binnen komt, als anderszijds
de invloeden die dit geluid teweeg brengt in onze
hersenen en onze gemoedstoestand.

In deze paper wordt onderzocht of het mogelijk is
om geluidsomgevingen automatisch te kunnen clas-
siferen in termen van core affect. Er is gekeken
naar de fysieke eigenschappen van het geluid via het
cochleamodel. Om basis van deze eigenschappen
wordt een feedforward neuraal netwerk getraind.

Met dit netwerk kan nieuwe data geclassificeerd
worden. In deze paper zal gekeken worden of een
dergelijk systeem betrouwbare resultaten kan be-
halen.

2 Methods

Het voorspellen wordt gedaan aan de hand van een
feed-forward neuraal netwerk. De dataset die hier-
bij gebruikt is, is tijdens het onderzoek verzameld.
Gezien het doel is om de soundscape te voorspellen
in termen van het bijbehorende Core Affect, zijn er
audiofiles verzameld met labeling van de kwadrant
waarin het fragment thuis hoort. Voor het verza-
melen van de data is een smartphone application
(app) ontwikkeld.

2.1 Dataverzameling middels de
MoSART app

De keuze is gemaakt voor het ontwikkelen van een
app, omdat hiermee wordt een fundering gelegd
voor een automatische soundscape analysator. In
appendix A wordt er ingegaan om de voor- en nade-
len van een app en waarom dit nuttig en relevant is
voor eindgebruikers. De app (genaamd MoSART:
Mobile Soundscape Analysis and Recording Tech-
nology) is op dit moment alleen in staat soundscape
op te nemen en de features (zoals besproken in sec-
tie 2.2) met bijbehorende analyse naar onze server
te versturen.

2.1.1 Soundscapes opnemen

Voor het openemen van de soundscapes wordt ge-
bruik gemaakt van de ingebouwde microfoons in
de smartphones. Het voordeel hiervan is dat par-
ticipanten enkel hun smartphone nodig hebben om
mee kunnen helpen met verzamelen van data. Hier
komt echter een mogelijk probleem bij kijken. Do-
ordat de participanten zeer waarschijnlijk verschil-
lende telefoons hebben, is het ook zo dat er gebruik
wordt gemaakt van verschillende microfoons. Hier-
door kan extra variantie ontstaan. In de toekomst
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zal de MoSART eventueel worden uitgebreidt met
een controle van de microfoon of vorm van cali-
bratie om deze variantie eruit te filteren.

Wanneer een participant begint met data verza-
melen, neemt de microphoon het omgevingsgeluid
voor 30 seconden op. Het geluid wordt opgenomen
met een bemonsteringsfrequentie van 8000Hz. Er is
voor deze frequentie gekozen, omdat bij een hogere
frequentie de fragmenten te groot worden voor op-
slag. Daarnaast is deze hoeveelheid genoeg om alle
zinvolle informatie in het signaal op te kunnen van-
gen, gezien mensen het meest gevoelig zijn voor
frequencies tussen de 2000Hz en 5000Hz (Gelfand,
2011).

In 30 seconden kan een goed beeld verkregen wor-
den van het omgevingsgeluid. Dit biedt niet alleen
genoeg tijd om snelle, korte evenementen (bijv.
voetstappen, rinkelen van telefoon) vast te kunnen
leggen die zich voordoen, maar ook langer durende
evenementen (bijv. overvliegen vliegtuig, voorbij
rijden auto). De gebruikerservaring van de app zou
daarnaast er tevens onder lijden wanneer de op-
nametijd langer zou worden, gezien een beperkte
attention span. Het machineleren algoritme zal
bovendien lagere scores behalen met het toenemen
van de opnametijd. Over het hele tijdsfragment
wordt namelijk slechts één score gegeven. Wanneer
er meerdere evenementen plaats zouden vinden ti-
jdens het opnemen, kunnen deze niet onderschei-
den worden in het scoreformulier. Bij langere frag-
menten is de kans groter dat er meer gebeurt in het
signaal.

2.1.2 Questionnaire

Nadat de participanten hun geluidsomgeving
opgenomen hebben, dienen ze een vragenlijst in te
vullen. Deze vragenlijst komt voor uit het Sound
Quality Protocol (Axelsson et al., 2010) en vraagt
de participanten over de volgende onderwerpen:

• Of bepaalde geluidsbronnen aanwezig zijn
(zoals verkeer),

• Algehele auditieve en visuele qualiteit van de
omgeving,

• De geschiktheid van de soundscape voor het
doel van de omgeving,

• Wat de participanten vinden van de sound-
scape, in termen van het core affect.

Vooral het laatste punt is relevant voor dit onder-
zoek. Axelsson et al. definieert deze termen als acht
variabelen, namelijk: pleasant, annoying, calm,
chaotic, exciting, monotonous, eventful en unevent-
ful. Deze acht variabelen kunnen samengevoegd
worden tot 2 afhankelijke sets van 2 onafhankeli-
jke variabelen, namelijk pleasant (combinatie van
pleasant en annoying), calm (combinatie van calm
en chaotic), exciting (combinatie van exciting en
monotonous) en eventful (combinatie van eventful
en uneventful). Aan de hand van deze vier variabe-
len kunnen de assen van het core affect berekend
worden aan de hand van vergelijking 2.1 en vergeli-
jking 2.2.

Voor iedere van deze vier variabelen kan de par-
ticipant een schuifbalkje verzetten over een hori-
zontale as, waarmee hij/zij kan aangeven in ho-
everre hij/zij de omgeving calm/chatisch, pleas-
ant/annoying etc vond. Op deze manier wordt een
continue waarde tussen -1 en 1 verkregen voor elke
van de vier variabelen.

Figure 2: Het opnemen van een geluidsomgev-
ing in MoSART
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P =
(
√

2× pleasant) + calm+ exciting

4 +
√

(8)
(2.1)

E =
(
√

2× eventful)− calm+ exciting

4 +
√

(8)
(2.2)

2.2 Features

Voor het machineleren moet het audio omgezet
worden naar bruikbare features: een vector getallen
waarmee we gaan proberen het core affect te voor-
spellen.

Voor dit onderzoek zijn twee featuresets ge-
bruikt. De eerste gaat uit van conventionele meet-
technieken zoals besproken in sectie 1. Bij deze
featureset wordt naar de energie waardes in het
cochleagram gekeken over drie frequentiebanden
(drie gelijke delen). Als in de onderste frequen-
tieband veel energie zit, betekent dat dus dat er veel
lage frequenties aanwezig zijn in de geluidsomgev-
ing. Hetzelfde geldt voor de middelste en bovenste
band.

De tweede featureset gaat naast de energie
waardes ook uit van ruis, tonen en pulses. Het om-
schrijven van het geluid in termen van ruis, tonen

Figure 3: De vragenlijst, zoals weergegeven in
de MoSART app.

en pulses is voorgesteld door Andringa (2011). Hi-
erbij wordt het geluidssignaal omgezet in drie types
geluid zoals het menselijk oor de ook waarneemt. In
tegenstelling tot energie waardes is dit gebaseerd
op het fysische systeem van het gehoor. Deze
type geluid is daardoor zinvolle informatie die de
waarnemer waardevolle informatie over de geluid-
somgeving geeft. Spraak is namelijk voornamelijk
tonaal. Wanneer er spraak in het signaal is kan dit
duiden om de prominentie van andere mensen.

In figuur 4 is te zien hoe de features er in het
signaal uit zien. In het bovenste figuur staat de
energie weergeven, in de onderste de ruis, tonen
en pulsen. Voor dit onderzoek gaan zal vergeleken
worden of het gebruik van deze extra features tot
betere resultaten leidt.

2.3 Machineleren

Voor het leren van de features is gebruik gemaakt
van een feedforward neuraal netwerk (Hornik et al.,
1989). Een visualisatie van het netwerk voor fea-
tureset 1 staat in figuur 5.

Invoer van het netwerk bestaat uit 3 of 12 neu-
ronen (van respectivelijk featureset 1 of 2), 5, 15 of
25 neuronen in de verborgen laag en twee neuronen
als uitvoer. De uitvoer neuronen representeren de
pleasantness en eventfulness. Het trainen en testen
van het netwerk gaat volgens het leaving-one-out
principe. Er wordt op n-1 datapunten getrained,
waarna op de laatste getest wordt. Dit wordt voor
ieder datapunt gedaan, ieder datapunt wordt dus
een keer getest. De fout die het netwerk maakt
wordt bepaald door het verschil tussen de target E
en P en de voorspelde E en P . Door de gemaakte
fout in E en P te minimaliseren, wordt bij een
bepaalde input getracht zo dicht mogelijk het bi-
jbehorende punt in het 2D-veld van het core affect
te komen. Het minimaliseren van de fout wordt in
500 epochs gedaan aan de hand van gradient de-
scent. De prestaties van beide featuresets worden
bepaald door zowel de gemaakte fout in beide as-
sen, als de voorspelde core affect state (kwadrant).
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Figure 4: In de bovenste afbeelding is het geluid gerepresenteerd in termen van energie. Bij
de rode gebieden zit veel energie, terwijl bij de blauwe gebieden juist weinig energie zit. In het
onderste figuur is de representatie van de ruis, tonen en pulsen weergegeven. In het lichtblauw
de ruis, in het geel de tonen en in het rood de pulsen.

Figure 5: De opzet van het neurale netwerk. De input bestaat bij deze uit drie neuronen. Dit is
de energie per drie frequentiebanden. Er is getest met 5, 15 en 25 neuronen in de hidden layer
(hier 25) en er zijn twee outputneuronen (eventfulness en pleasantness). In de tweede featureset
van het experiment zijn er twaalf input neuronen: Energie, ruis, tonen en pulses voor elk van de
drie frequentiebanden.
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2.4 Participants

Voor dit onderzoek hebben we samengewerkt met
Talant∗. 26 werknemers van Talant hebben binnen-
huis de zorginstelling de soundscapes opgenomen
en de vragenlijst ingevuld. De groep deelnemers
bestond uit zowel mannen als vrouwen. De deelne-
mers hebben een totaal van 511 opnames gemaakt,
wat neerkomt op een gemiddelde van 19,7 opnames
per deelnemer. In ruil delen we de resultaten van
het onderzoek met Talant om hen een inzicht te
geven van de soundscapes in hun zorginstelling. Dit
onderzoek maakt hier deel van uit.

3 Results

3.1 Verzamelde data

In figuur 6 staan alle verzamelde datapunten die
door de deelnemers zijn verzameld. In tabel 1 staan
de corresponderende affect states. 86% is pleasant
(lively of relaxing), dus positief op de pleasantness-
as. Slechts 14% is unpleasant (chaotic of boring).
54% van de opnames was eventful, 46% uneventful.

Table 1: Deze tabel laat het aantal ontvangen
soundscapes per Core Affect kwadrant zien. Het
merendeel van de opnamens bevat een levendige
of kalme soundscape.

n
lively 220
relaxing 222
chaotic 56
boring 19

3.2 Getrainde data

De uitkomsten van de modellen met 5 neuronen
staan in figuur 7. De datapunt-wolken van de voor-
spelde waardes en echte waardes komen bij beide

∗Talant helpt mensen met een beperking hun leven te
leiden. Voor meer informatie over Talant, lees http://www

.talant.nl

Figure 6: In deze scatterplot staan de 514
verkregen datapunten op het 2D-grid van het
Core Affect. Van linksboven met de klok mee:
chaotisch, levendig, kalm en saai.

featuresets redelijk overeen. Er valt echter niet di-
rect af te leiden uit de scatterplots welke van de
modellen een kleinere fout maakt.

Table 2: Grove parsweep over het aantal hid-
den neuronen (n) voor de eenvoudige feature-
set. Voor iedere n is gekeken naar het percent-
age correct geclassificeerde soundscapes en de
gemaakte fout (gemiddelde afwijking en stan-
daard deviatie). Met 5 neuronen worden de
beste resultaten behaald.

n acc err

5 36.96%
δP = 0.2831, σ = 0.2492
δE = 0.3947, σ = 0.3343

15 36.77%
δP = 0.3812, σ = 0.3537
δE = 0.4439, σ = 0.3871

25 36.19%
δP = 0.4078, σ = 0.3520
δE = 0.4768, σ = 0.4191

In tabel 2 en tabel 3 staan de resultaten voor
de verschillende groottes van het neurale netwerk.
Bij de kleinste hidden layer (5 neuronen) wordt
de hoogste accuratesse en de kleinste gemiddelde
fout gemaakt. In figuur 8 staan de grootte van de
gemaakte fouten in een histogram. Hierin is te zien
dat de fout normaal verdeeld is.
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(a) Energie. 36.96% van de punten liggen in het
juiste kwadrant.

(b) Energie, ruis, tonen, pulsen 45.51% van de
punten ligt in het juiste kwadrant.

Figure 7: De scatterplots laten de originele waarden (blauw) en de getrainde waarden (rood) zien.
X-as stelt pleasantness voor, terwijl Y-as eventfulness representeerd. De uitgebreide featureset
met de extra features behaalt een kleinere gemiddelde fout.

Table 3: Hetzelfde als tabel 2, maar dan voor
de uitgebreide featureset.

n acc err

5 42.51%
δP = 0.2851, σ = 0.2409
δE = 0.3659, σ = 0.2827

15 37.16%
δP = 0.3500, σ = 0.2894
δE = 0.4463, σ = 0.3591

25 35.60%
δP = 0.3906, σ = 0.3246
δE = 0.4405, σ = 0.3503

De gemiddelde fout is voor de pleasantness-as bij
de conventionele set 0.2832, terwijl die van de uit-
gebreide set 0.2851 is. Voor de eventfulness-as is de
gemiddelde fout bij de conventionele set 0.3947, ter-
wijl die van de uitgebreide set 0.3659 is. Dit is een
verschil van 0.002 op de pleasantness-as en 0.0288
op de eventfulness-as. De bijbehorende voorspelde
affect states staan in tabel 4 en tabel 5.

De uitgebreide featureset scoort 5.55% hoger dan
de conventionele featureset. Bij het uitvoeren van
een t-toest, blijkt echter dat de uitgebreide feature-
set niet significant anders voorspelt dan de conven-
tionele featureset (voor eventfulness: p = 0.1883 en
pleasantness p = 0.8958). Wat opvalt is dat de uit-

Table 4: De voorspelde waardes van de conven-
tionele featureset (alleen energie). Dit is een
accuratesse van 36.96%

Lively Relaxing Chaotic Boring
Lively 77 113 14 16

Relaxing 86 108 14 14
Chaotic 23 25 5 3
Boring 8 6 2 0

Table 5: De voorspelde waardes van de uitge-
breide featureset (energie, ruis, tonen, pulses).
Accuratesse bedraagt 42.51%

Lively Relaxing Chaotic Boring
Lively 95 98 15 12

Relaxing 79 109 12 22
Chaotic 19 30 4 3
Boring 5 8 1 2
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gebreide featureset eigenlijk alleen de eventfulness
beter voorspeld.

In de tabellen is te zien dat het merendeel van
de voorspellingen neerkomt op lively of relaxing,
oftewel aan de pleasant kant van de pleasantness-as.
Dit komt doordat daar 86% van de voorbeelddata
zit.

Tot slot staat in figuure 9 hoe de gemaakte fout
van featureset 2 zich verhoudt tot het Core Affect.

Figure 9: Een willekeurig punt in op de Core
Affect assen met de gemiddelde fout voor de
uitgebreide featureset.

4 Conclusie

De resultaten van het onderzoek laten zien dat er
nog niet op betrouwbare wijze een beoordeling kan
worden gegeven van de soundscape. Dit kan door
een aantal dingen veroorzaakt worden. Zo was
er niet een evenwichtige dataset. De deelnemers
waren de wereld ingestuurd met de boodschap om
de x zoveel tijd een opname te doen. Hierdoor zijn
er veel meer pleasant dan unpleasant voorbeelden
in de database beland. Doordat er nog (te) weinig
voorbeelden zijn van chaotische en saaie omgevin-
gen, kunnen deze nog het minst betrouwbaar voor-
speld worden.

Toch is dit een interessant resultaat op zich. Bli-
jkbaar is het dus zo dat in 86% van de keren dat
er (op een willekeurig moment) werd opgenomen,

dat de persoon zich in een overwegen aangename
omgeving bevond. Hieruit kan geconcludeerd wor-
den dat het geluid binnen de zorginstelling over-
wegend goed is. Het is echter de vraag of dit per-
centage ook geldt voor de cliënten. Voor veel geldt
het namelijk dat hun reactievermogen en verwerk-
ingssnelheid van prikkels in de hersenen langzamer
is. Zonder dat hier onderzoek naar gedaan is, kun-
nen we nog niet aannemen dat deze resultaten een
betrouwbare reflectie zijn van eenieder die aanwezig
is in de zorginstelling.

4.1 Vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek kan zich focussen op de verschil-
lende onderdelen van de processing-keten die in dit
onderzoek is opgezet. Zo kan er gebruik gemaakt
worden van één type microfoon, om variantie door
verschillende microfoons te verkleinen. Wellicht
kan de accuratesse hierdoor toenemen, maar er
wordt dan wel ingeleverd om gebruikersvriendeli-
jkheid. Het idee van een plug-and-play systeem kan
dan niet worden gehandhaafd.

Er zou tevens verder onderzoek gedaan kun-
nen worden naar de te gebruiken features. Hier
is slechts naar twee mogelijke featuresets gekeken,
maar het zou best kunnen dat er nog meer factoren
een rol spelen in de perceptie van geluid. Zo is
er in dit onderzoek bijvoorbeeld niet gekeken naar
foreground/background ratio’s. Evenmin is er ge-
bruik gemaakt van bronindicatoren. Door gebruik
van filters kunnen bepaalde bronnen namelijk gede-
tecteerd worden.

Waar dit onderzoek in de toekomst ook verbe-
terd kan worden, is het wegen van het type signaal.
Er is nu alleen gekeken naar de kans dat er tonen,
pulses of ruis aanwezig is, niet in welke mate. Door
de tonen, pulses en ruis te wegen met de energie
in datzelfde punt in de cochleagram, kan er beter
gekeken worden of bijvoorbeeld tonen daadwerke-
lijk dominant zijn in de geluidsomgeving, of dat dat
misschien wel meevalt.

Ook kunnen er nog alternatieve machineleren
technieken getest kunnen worden. Zeker wanneer
de beoordeling van de soundscapes op een continue
tijdschaal gebeurt, in plaats van éénmalig achteraf,

8



(a) Alleen energie. Gemiddelde afwijk-
ing 0.2831

(b) Energie, ruis, tonen, pulsen.
Gemiddelde afwijking 0.2851

Figure 8: De histogrammen laten histogrammen zien van de gemaakte fouten op de pleasantness-
as. Dit zijn de (absolute) afstanden tussen de voorspelde waarde en echte waarde.

kan een veel gedetailleerder beeld gekregen wor-
den van veranderingen in waardering door te tijd.
Zodoende kunnen invloeden van bepaalde geluids-
bronnen gemeten worden. Een machineleren tech-
niek die hier goed in is, is een echostate neuraal
netwerk. Met een dergelijk netwerk zou een con-
tinue analyse plaats kunnen vinden.

En tot slot dient het hele systeem nog aan elkaar
te worden gekoppeld. Door alle losse elementen,
zoals uitgelijnd in deze paper (geluid opnemen,
geluid analyseren, core affect state bepalen), aan
elkaar te koppelen, kan een verkoopbaar product
ontwikkeld worden. Op dit moment wordt er aan
gewerkt om alles te integreren.

Voor dit systeem als een product gelancheerd
kan worden, dient er gekeken te worden of er ver-
schillen zijn tussen verschillende groepen mensen
in de ervaring van geluid. Indien bijvoorbeeld
leeftijd en geslacht een rol spelen bij de ervar-
ing van geluidsomgevingen, zouden deze factoren
nog meegenomen kunnen worden, om een betrouw-
baardere uitspraak te kunnen doen over de impact
van een bepaalde geluidsomgeving.

5 Dankwoord

Bij deze wil ik graag nog Talant bedanken voor hun
medewerking met het onderzoek en de deelnemers

voor het opnemen van de geluidsomgevingen.
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Appendices

A MoSART

Bij dit onderzoek was de keuze gevallen op het on-
twikkelen van een smartphone app: MoSART (Mo-
bile Soundscape Analysis and Recording Technol-
ogy). Belangrijkste motivatie is dat we het doel
hebben om de affective impact van een sound-
scape op automatische wijze voor iedereen beschik-
baar te maken. Steeds meer mensen beschikken
tegenwoordig over smartphone. In het geval van
een app, kunnen gëınteresseerden deze simpelweg
downloaden. Om een analyse te maken van sound-
scapes is dan geen apart product nodig. Om
dezelfde reden zou een webapplicatie een alternatief
kunnen zijn. Hiervoor dient de gebruiker echter on-
line te zijn. Dit is niet altijd het geval. Het is nuttig
voor een gebruiker van de app om iedere omgeving
waar die zich op dat moment in bevind te kunnen
meten. Op dit moment is de app nog enkel beschik-
baar voor Android.

In figuur 10a en figuur 10b staan de startpag-
ina en de opnamepagina van de app. De gebruiker
kan voordat hij/zij het experiment begint, de in-
structies doorlezen. Tijdens het opnemen is er een
metertje zichtbaar, die het tijdverloop en het gelu-
idsniveau van de opname weergeeft. Hierdoor kan
men zien hoe lang de opname nog duurt en of er
ook daadwerkelijk iets waargenomen wordt door te
smartphone.

In figuur 11a is het vragenformulier te zien.
De gebruiker kan met schuifbalkjes aangeven wat
hij/zij van de omgeving vond. Figuur 11b laat
een resultatenpagina zien. Het Core Affect is hier
berekend middels vergelijking 2.1 en vergelijking
2.2. Hier heeft dus geen classificatie via een ma-
chineleren algoritme plaats gevonden. Dit zou on-
line op onze servers kunnen gebeuren (wat een in-
ternetverbinding vereist), of lokaal. In dat laatste
geval zou het systeem volledig offline gebruikt kun-

nen worden. Wanneer er weer verbinding is met
de server, kunnen tussentijdse opgedane metingen
gedeeld worden met onze servers. Zodoende zouden
we een model bij kunnen houden die synchroniseert
met de app. De details over hoe dit uitgewerkt gaat
worden zijn nu nog niet bekend.

Figure 12: De uploadpagina van MoSART

Tot slot is in figuur 12 te zien hoe de opgedane
informatie naar de server kan worden geüpload.
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(a) Dit is het startscherm van MoSART
(b) Hier wordt de voortgang van de opname
weergegeven

Figure 10

(a) De vragenformulier van MoSART (b) Kwadrant waarin gemeten soundscape valt

Figure 11
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