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Resumo

Neste trabalho é apresentada uma abordagem de combinação de características para a
etapa de segmentação de locutores em um sistema de transcrição de locutores. Esta abordagem
utiliza diferentes características acústicas extraídas da fonte de áudio com o objetivo de combinar
as suas capacidades de discriminação para diferentes tipos de sons, aumentando assim, a precisão
da segmentação. O Critério de Informação Bayesiana (BIC - Bayesian Information Criterion) é
usado como uma medida de distância para verificar a propensão de junção de dois segmentos do
áudio. Uma Rede Neural Artificial (RNA) combina as respostas obtidas por cada característica
após a aplicação de um algoritmo que detecta se há mudança em um trecho do áudio. Os índices
de tempo obtidos são usados como entrada da rede neural que estima o ponto de mudança do
locutor no trecho de áudio. Um sistema de transcrição de locutores que inclui a abordagem
proposta é desenvolvido para avaliar e comparar os resultados com os do sistema de transcrição
que utiliza a abordagem clássica de segmentação de locutores Window-Growing de Chen e
Gopalakrishnan, aplicada às diferentes características acústicas adotadas neste trabalho. Nos
experimentos com o sistema de transcrição de locutores, uma base artificial contendo amostras
com vários locutores é usada. A avaliação dos resultados da etapa de segmentação do sistema
mostra um aprimoramento em ambas as taxas de perda de detecção (MDR - Miss Detection Rate)
e de falsos alarmes (FAR - False Alarm Rate) se comparadas à abordagem Window-Growing. A
avaliação dos resultados na etapa de agrupamento dos locutores mostra uma melhora significativa
na pureza dos grupos de locutores formados, calculada como o percentual de amostras de um
mesmo locutor no grupo, demostrando que os mesmos são mais homogêneos.

Palavras-chave: Bayesian information criterion; segmentação de locutores; combinação de
características; redes neurais artificiais





Abstract

In this work, a combined features approach for speaker segmentation on speaker di-
arization system is presented. This approach utilizes different acoustic features extracted from
audio stream with the purpose of combination of their discrimination capacities to different
audio sources, improving the segmentation results. The Bayesian Information Criterion (BIC) is
used as a distance measure to verify the merging of two audio segments. An Artificial Neural
Network (ANN) combines the results obtained from each acoustic feature applied to an algorithm
which detects one speaker change in a speech signal interval. The time indexes obtained are the
ANN inputs to estimate the speaker change point in the interval. A speaker diarization system
including the proposed approach is developed to evalute and compare its results with the results
obtained by the speaker diarization system using the classical speaker segmentation approach
Window-Growing, proposed by Chen and Gopalakrishnan, applied to the different acoustic
features adopted in this thesis. In the experiments on speaker diarization system, an artificial
data set containing samples with several speakers is used. The evaluation of the segmentation
results obtained by the proposed approach shows an improvement in both the Miss Detection
Rate (MDR) and the False Alarm Rate (FAR) compared to the results of the Window-Growing
approach. The evaluation of the results on speaker clustering step shows an improvement in the
purity of the clusters formed, calculated as the percentual of samples belong to the same speaker
in the cluster, demonstrating that the clusters are more homogeneous.

Keywords: Bayesian information criterion; speaker segmentation; combined features; artificial
neural networks
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1
Introdução

A voz ainda é uma das maneiras mais usadas entre seres humanos para se comunicarem
entre si. A quantidade de informação existente relacionada à voz (telefone, televisão, reuniões,
internet, etc.) que está sendo armazenada é enorme e continua crescendo rapidamente, o que é
uma característica da era da informação, com a facilidade de acesso a essas informações pelos
inúmeros meios de comunicação e com a capacidade de armazenamento dos dispositivos cada
vez mais barata. Vivendo na era da infomação, é interessante a ideia de ter essas informações
de forma mais rápida e precisa, aliada aos nossos interesses de acesso, descartando o que não
é importante, para não disperdiçar nosso tempo escutando por horas o conteúdo inteiro dessas
gravações. Em outros momentos podemos estar interessados em acessar uma pequena parte do
conteúdo que nem ao menos sabemos onde está. Esta é uma área de pesquisa em processamento
de áudio que pode oferecer uma grande contribuição em termos de tecnologias em indexação de
áudio, onde a informação é automaticamente extraída das gravações de acordo com a preferência
de consulta do usuário, permitindo o processamento, busca e recuperação do conteúdo almejado
de forma mais fácil.

Quando as gravações contêm várias fontes de sons, vozes de diferentes pessoas, sons
ambientes, música, sons indesejados (ruídos), entre outras, é de fundamental importância para
a indexação do áudio classificar as diferentes fontes de sons, bem como adicionar a cada
classificação a informação de quando ela aconteceu e a duração de cada trecho classificado.
Considerando uma gravação como um sinal de áudio, o processo de anotar informações no sinal
que atribuem classificações a trechos de áudio de suas respectivas fontes (criando um "registro
de ocorrências" de eventos no sinal de áudio) é conhecido como transcrição de áudio (tradução
adaptada de audio diarization), como é descrito em REYNOLDS; TORRES-CARRASQUILLO
(2004). A definição do que se deseja classificar é muito dependente da aplicação em si, podendo
ser muito ampla (muitas classes) ou mais específica (classes desejadas pelo usuário). No caso
mais simples, a detecção de trechos do sinal com voz e não-voz pode ser considerada uma
tarefa de audio diarization. Quando a aplicação classifica os trechos do sinal correspondentes às
diferentes pessoas na gravação, ela é chamada de transcrição de locutores (tradução adaptada de
speaker diarization) e tem como objetivo responder à questão "Quem falou e quando?" em uma
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fonte de áudio. A tarefa de transcrição de locutores localiza cada mudança de locutor e forma
grupos de segmentos correspondentes a cada locutor de forma única (clusters de locutores).
A resposta dessa aplicação pode ser usada por um sistema de identificação de locutores para
determinar a identidade da pessoa presente em cada grupo. As áreas de pesquisa em transcrição
de locutores que têm recebido mais atenção da comunidade científica segundo ANGUERA;
WOOTERS; PARDO (2006) são:

� Voz em telefone: Sistemas de transcrição de locutores começaram a ser avaliados
pelo NIST (National Institute for Standards and Technology (NIST, 2013)), usando
sinais de voz obtidos de um canal simples de telefone, dentro das avaliações de
reconhecimento de locutores no final da década de 1990.

� Redes de noticiário (rádio e TV): O programa DARPA EARS (DARPA Effective,

Affordable, Reusable Speech-to-Text (EARS) (DARPA, 2013)) impulsionaram a
realização de transcrições ricas em conteúdo das redes de noticiários, tornando-se
precursor nesta área em pesquisas para transcrição de locutores entre 2002 e 2004.
A transcrição rica em conteúdo consiste em adicionar informação extra (metadata,
incluindo as informações da transcrição de locutores) nas transcrições textuais do
que foi falado nos noticiários.

� Gravações de reuniões, discursos e conferências: Impulsionada pelos projetos Euro-

pean CHIL e AMI (Computers in the Human Interaction Loop (CHIL) (CHIL, 2013),
Augmented Multiparty Interaction (AMI) (AMI, 2013)), que inicialmente tinha seu
foco de pesquisa voltado para redes de noticiários, voltou-se para reuniões por volta
de 2004. Apesar do impulso, muitos projetos pequenos em gravações de reuniões
foram estudados antes, na década de 1990.

A tarefa de transcrição de locutores é feita com pelo menos duas etapas: a segmentação
e o agrupamento de locutores no sinal de áudio. A segmentação de locutores (também chamada
de detecção de mudança de locutor) é responsável por detectar os intervalos de tempo do sinal
de áudio em que cada locutor está presente, determinando portanto os pontos de mudança de
locutores no áudio. Ela difere da detecção de mudança acústica, pois não considera mudanças de
sons ambientes durante um segmento de um locutor em questão. O agrupamento de locutores cria
aglomerados de segmentos do sinal de áudio de forma homogênea, de acordo com a similaridade
ou que sejam da mesma fonte de áudio.

No geral, as técnicas usadas em transcrição de locutores são usadas em outros sistemas
de voz, por exemplo:

� Indexação de locutores e transcrições: Indexar o conteúdo do aúdio de acordo com
os locutores e adicionar informação extra nas transcrições de voz tornam fáceis a
localização dessa informação e o processamento da mesma por outros sistemas, como
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por exemplo, rastreamento de locutor no áudio, reconhecimento de locutor e tradução
automática.

� A segmentação e agrupamento de locutores ajudam os sistemas de reconhecimento
automático de locutor: Os algoritmos de segmentação são usados para dividir o
sinal em pequenos segmentos para os sistemas de reconhecimento processarem. Os
algoritmos de agrupamento podem ser usados de forma adaptada com os modelos de
locutores existentes, limitando o número de grupos formados.

Este trabalho tem o foco direcionado à segmentação de locutores aplicada à reuniões
gravadas em estúdio. O estudo é feito sem considerar nenhum conhecimento a priori acerca do
número de pessoas presentes no áudio e nem sobre suas identidades.

É descrita a abordagem de combinação de características para a segmentação de locutores
baseada no Critério de Informação Bayesiana (BIC) (NERI et al., 2013). O método proposto
em NERI et al. (2013) combina a capacidade de discriminação entre pessoas diferentes de cada
característica acústica selecionada para o estudo, buscando melhorar a corretude dos resultados
obtidos pela segmentação de locutores. O BIC é usado como uma medida de distância para
verificar a propensão de junção de dois segmentos do áudio. Uma Rede Neural Artificial (RNA)
combina as respostas obtidas por cada característica após a aplicação de um algoritmo que
detecta se há mudança em um trecho do áudio. Os índices de tempo obtidos são as entradas
da rede para estimar o ponto de mudança de locutor no trecho. Um sistema de transcrição
de locutores que inclui a abordagem proposta é desenvolvido para avaliar e comparar seus
resultados com os do sistema de transcrição que utiliza a abordagem clássica de segmentação de
locutores Window-Growing de CHEN; GOPALAKRISHNAN (1998a), aplicada às diferentes
características acústicas adotadas neste trabalho. Para realizar os experimentos com o sistema de
transcrição de locutores, uma base artificial é criada a partir de uma base pública de voz, gravada
em estúdio para reconhecimento de locutores e de fala. Os resultados obtidos são avaliados
utilizando as medidas estabelecidas para a segmentação de locutores, bem como são avaliados os
efeitos na etapa de agrupamento.

1.1 Definição dos objetivos

Este trabalho define o seguinte conjunto de objetivos (não sendo a ordem um fator de
importância):

� Realizar um estudo sobre o estado da arte da tarefa de transcrição de locutores, com
um maior foco na etapa de segmentação de locutores.

� Propor e implementar uma abordagem de combinação de características para a
segmentação de locutores que utilize o BIC e redes neurais artificiais (RNAs).
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� Implementar um sistema de transcrição de locutores utilizando a abordagem proposta
como etapa de segmentação de locutores.

� Realizar experimentos e validar a abordagem proposta de forma individual e completa
(utilizando o sistema implementado).

1.2 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado da seguinte maneira:

� No Capítulo 2, é feito um levantamento do estado da arte para os sistemas de
transcrição de locutores com um foco maior para a etapa de segmentação, trazendo
uma visão geral dos sistemas de transcrição de locutores, principais características
usadas, abordagens de segmentação e agrupamento de locutores.

� O Capítulo 3, apresenta a abordagem de combinação de características e é descrita
a implementação da etapa de segmentação de locutores, bem como o sistema de
transcrição de locutores utilizado no trabalho.

� No Capítulo 4, são descritos os experimentos realizados com a abordagem e o sistema
proposto, bem como apresenta uma análse e discussão dos resultados. Também é
descrita a construção da base artificial utilizada nos experimentos.

� No Capítulo 5, são apresentadas as conclusões do trabalho, contribuições e recomen-
dações de trabalhos futuros.
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2
Estado da arte

Este capítulo apresenta uma revisão do estado da arte das principais técnicas e arquiteturas
usadas em transcrição de locutores. Para cada etapa é descrita uma visão geral de funcionamento.
A descrição da etapa de segmentação de locutores é feita com um maior aprofundamento por ser
o foco deste trabalho.

A primeira seção descreve os principais conceitos de transcrição de locutores, exemplifi-
cando suas aplicações. Nela também são introduzidas as principais etapas que compõem um
sistema que realiza essa tarefa, bem como é mostrada uma arquitetura desse sistema.

Seguindo essa descrição inicial, a segunda seção traz uma revisão das principais carac-
terísticas acústicas mais usadas em transcrição de locutores. São mostradas algumas alternativas
às características tradicionais com melhor discriminação e que ajudam a identificar os locutores
presentes na gravação.

A terceira e a quarta seções trazem uma revisão das principais eetapas introduzidas na
primeira seção. A terceira seção aprofunda-se em segmentação de locutores, apresentando uma
revisão das principais técnicas e abordagens. A quarta e última seção apresenta uma revisão das
principais técnicas da aglomeração de locutores.

2.1 Sistemas de transcrição de locutores

As fontes de áudio como conversas por telefone, teleconferências, programas de redes
de noticiários e gravações de reuniões possuem diferentes classes de sons distribuídas em cada
intervalo do áudio, como é ilustrado na Figura 2.1. As tecnologias desenvolvidas para acelerar
a busca, indexação e transcrição das classes de sons presentes têm como objetivo acelerar as
formas de acesso ao conteúdo dessas fontes de áudio, de acordo com as preferências do usuário.
A transcrição de locutores envolve a identificação do número de locutores presentes em uma
fonte de áudio e o registro dos intervalos em que cada locutor está presente. Ela é geralmente
referenciada como a tarefa "quem falou e quando?". Essa tarefa é referenciada junto com as
atividades de segmentação e agrupamento de locutores (EVANS et al., 2012).

Para a construção de um sistema de transcrição de locutores que atenda às aplicações de
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Figure 2.1: Exemplo da distribuição das classes de sons em uma fonte de áudio. Os
trechos classificados no exemplo podem possuir sobreposição de outros tipos de sinais. O

sinal que determina a classificação é o mais predominante em termos de intensidade.

forma generalizada, é preciso que ele opere sem possuir nenhum conhecimento a priori do áudio
analisado. Esta é uma definição geral utilizada nas avaliações de transcrições obtidas de reuniões
e redes de noticiário padronizadas pelo National Institute for Standards and Technology (NIST)
(EVANS et al., 2012; TRANTER; REYNOLDS, 2006).

Uma arquitetura de um sistema de transcrição de locutores genérico é ilustrada na Figura
2.2. Uma etapa de detecção de atividade de voz é normalmente executada, para remover trechos
do sinal de áudio que não contenham voz, antes dos estágios principais do sistema genérico, que
envolvem a segmentação e o agrupamento de locutores (EVANS et al., 2012).

2.2 Características acústicas

As características acústicas extraídas do sinal trazem informações importantes acerca
das pessoas presentes no áudio, permitindo aos sistemas de transcrição de locutores formas de
discriminá-las e realizar agrupamentos de maneira otimizada.

Assim como os sistemas de reconhecimento de locutor e reconhecimento de fala, as
características acústicas mais usadas em sistemas de transcrição de locutores são: MFCC
(Mel Frequency Cepstral Coefficients), LFCC (Linear Frequency Cepstral Coefficients), PLP
(Perceptual Linear Predictive), LPC (Linear Predictive Coding), entre outras (ANGUERA;
WOOTERS; PARDO, 2006).

A técnica de extração dos coeficientes mel-cepstrais (MFCC) foi proposta por DAVIS;
MERMELSTEIN (1980). O MFCC trata-se de uma análise de características espectrais de tempo
curto, analisando o sinal de voz em intervalos de 10 a 30ms. Baseia-se no uso do espectro da voz
alterado segundo a escala Mel, uma representação que procura se aproximar de características
únicas presentes no ouvido humano. Os coeficientes mel-cepstrais surgiram devido aos estudos
na área de psicoacústica (ciência que estuda a percepção auditiva humana), pois verificou-se
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Figure 2.2: Arquitetura de um sistema genérico de transcrição de locutores.

que a percepção humana de frequências de tons puros ou de sinais de voz não seguem uma
escala linear. Isso estimulou a criação de uma escala da seguinte forma: para cada tom com uma
determinada frequência, medida em Hz, associa-se um valor medido em uma escala chamada
Mel. O Mel é então uma unidade de medida de frequência. Como referência, definiu-se através
de experimentos que o mapeamento de uma frequência em Hz para a escala Mel é realizado da
seguinte maneira no domínio da frequência:

mel( f ) = 1127ln(1+
f

700
).

�
 �	2.1

Para a extração dos vetores de características MFCC, são necessárias as seguintes etapas:
pré-ênfase do sinal, segmentação do sinal, janelamento, transformada de Fourier, aplicação de
filtros triangulares e transformada discreta do cosseno. Essas etapas são bem detalhadas em
KINNUNEN et al. (2007).

A predição linear (Linear Prediction - LP), descrita em detalhes em MAKHOUL (1975),
é uma alternativa ao MFCC para extração de características espectrais. A principal característica
da LP é ser uma técnica simples e intuitiva de ser interpretada, tanto no domínio do tempo quanto
no domínio da frequência. A ideia básica é tirar proveito da forma com que a voz é gerada,
principalmente pelas cordas vocais, assumindo que as mesmas são um gerador de pulsos. O
aparelho fonador é então modelado pela LP como um filtro linear, também denominado filtro de
síntese, cujo objetivo é estimar valores futuros de um sinal a partir de amostras passadas deste
mesmo sinal. No domínio do tempo, este filtro é representado pela equação 2.2:
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s̃[n] =
p

∑
k=1

aks[n− k],
�
 �	2.2

onde s[n] é o sinal de voz observado, ak são os coeficientes de predição e s̃[n] é o sinal predito. O
erro da predição é obtido através de e[n] = s[n]− s̃[n]. O objetivo é encontrar os coeficientes ak

que gerem o menor erro de predição. O processo de minimização do erro é geralmente realizado
utilizando-se o algoritmo de Levinson-Durbin (MAMMONE; ZHANG; RAMACHANDRAN,
1996).

Em alguns casos, os próprios coeficientes ak são diretamente utilizados como característi-
cas. Entretanto, na maioria dos casos os coeficientes são transformados por alguma outra técnica
que vise acentuar as características únicas que representam o locutor. Dentre as mais citadas
encontram-se os coeficientes de predição linear cepstrais (Linear Predictive Cepstral Coefficients

- LPCCs) (HARRINGTON; CASSIDY, 2000) e os coeficientes de predição linear perceptuais
(Perceptual Linear Prediction Coefficients - PLP) (HERMANSKY, 1990).

Em SOONG; ROSENBERG (1988) afirma-se que características temporais do espectro
do sinal de voz contêm informações úteis para o processo de discriminação. Uma prática
comum para incorporar informações temporais, como velocidade e aceleração, é a estimativa
de derivativas de primeira e segunda ordem, conhecidas como coeficientes delta (∆) e delta
ao quadrado (∆2), respectivamente. Tais coeficientes são computados através de diferenças
de tempo entre vetores próximos e são anexados aos vetores correspondentes. Por exemplo:
vetores MFCCs com 13 coeficientes de base mais os coeficientes ∆ e ∆2 geram um vetor final
com 39 coeficientes. O objetivo é representar informações como a velocidade da fala e outras
características de estilo da fala.

Em YAMAGUCHI; YAMASHITA; MATSUNAGA (2005) é proposto na etapa de seg-
mentação de locutores o uso da energia, frequência fundamental (F0), centróide da frequência
de pico e a faixa da frequência de pico, e a adição de três novas características: a estabilidade
temporal da potência do espectro, a forma (shape) do espectro e as similaridades do ruído branco.
A F0 é uma característica prosódica, ou seja, trabalha na modelagem do ritmo, entonação e estilo
da fala.

Em PELECANOS; SRIDHARAN (2001) e mais tarde em OUELLET; BOULIANNE;
KENNY (2005), são propostas técnicas de warping de caracterísiticas para mudar a forma da
função de distribuição de probabilidade das características para uma forma Gaussiana, visando
atenuar os ruídos ambiente e outras ocorrências de sons que não estejam relacionados às pessoas,
e afetando a modelagem das mesmas. Essas técnicas foram usadas com sucesso em SINHA
et al. (2005); ZHU et al. (2006) para transcrição de locutores em redes de noticiários e reuniões
gravadas, respectivamente.

Na área de detecção de atividade de voz (Voice Activity Detection - VAD), em KRIST-
JANSSON; DELIGNE; OLSEN (2005) algumas características bem conhecidas e outras novas
são propostas, baseadas em autocorrelação do sinal ou em características espectrais.
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Em NGUYEN (2003) um novo framework teórico é apresentado para isometria natural
dos parâmetros baseada em geometria diferencial. Ele foi aplicado para transcrição de locutores,
melhorando a corretude das respostas do sistema de transcrição de locutores, quando usado em
combinação com os MFCCs.

Em MOH; NGUYEN; JUNQUA (2003); TSAI; CHENG; WANG (2004); TSAI et al.
(2005) sistemas de transcrição de locutores são propostos para a construção de um espaço de
locutores através da projeção dos vetores de características usado na etapa de agrupamento. De
maneira similar, COLLET; CHARLET; BIMBOT (2005) propõem a técnica de modelagem
de âncora (introduzida em STURIM et al. (2001)) onde os frames acústicos são projetados
em um espaço de modelo de âncora (previamente definido por dados externos) e realizam o
rastreamento de locutores com os parâmetros dos vetores resultantes. Eles mostram que isto
melhora a robustez contra a interferência de ruídos externos e afirmam que a técnica independe
do domínio da aplicação.

Finalmente em FRIEDLAND et al. (2009) é proposto o uso de características prosódicas
e outras características de intervalo longo para a construção de sistemas de transcrição de
locutores. Recentemente, EVANS et al. (2012) afirmam que essas características usadas na etapa
de agrupamento melhoram a discriminação e purificação dos grupos.

2.3 Segmentação de locutores

A tarefa de segmentação de locutores também é chamada de detecção de mudança de
locutor e tem uma definição muito próxima da detecção de mudança acústica. Dado um sinal de
voz/áudio a segmentação de locutor localiza os instantes de tempo onde ocorre uma mudança de
locutores. De forma mais generalizada, a detecção de mudança acústica localiza os instantes
onde existe uma mudança acústica no áudio, que pode ser uma mudança de voz para silêncio,
música para voz, ruído para voz entre outras.

Na literatura (AJMERA; LATHOUD; MCCOWAN, 2004; KEMP et al., 2000; CHEN
et al., 2002; CHEN; GOPALAKRISHNAN, 1998b; PEREZ-FREIRE; GARCIA-MATEO, 2004),
as abordagens existentes de segmentação de áudio geralmente são classificadas em duas catego-
rias: segmentação baseada em distância e segmentação baseada em modelo. Na segmentação
baseada em distância, uma métrica de distância é definida para medir dois segmentos de áudio,
depois um algoritmo de detecção de mudança é definido a partir dessa métrica. A segmentação
baseada em modelo detecta mudanças acústicas de forma supervisionada, ou seja, é necessário
conhecimento a priori do conteúdo do áudio analisado.

Neste trabalho, o objetivo da proposta está focado em segmentação baseada em distân-
cia. Na Seção 2.3.1, as abordagens baseadas em distância são revisadas e na última seção as
abordagens baseadas em modelo serão descritas.



32 CAPÍTULO 2. ESTADO DA ARTE

2.3.1 Abordagens baseadas em distância

Os algoritmos de segmentação de locutor baseados em distância são os mais populares na
construção de sistemas de transcrição de locutores. É necessário computar a distância entre dois
segmentos de voz e determinar a partir dessa distância se os dois segmentos pertencem ao mesmo
locutor, por consequência, determinar se existe mudança de locutor no trecho de áudio analisado.
Após determinar a medida que será utilizada no cálculo da distância e o critério ou limiar para
determinar se dois segmentos pertencem ou não ao mesmo locutor, deve-se desenvolver um
algoritmo para achar as mudanças de locutor presentes no áudio analizado, pois na aplicação é
considerado que haja mais de uma mudança de locutor.

No geral, existem dois tipos de distâncias que podem ser definidas (ANGUERA; WOOT-
ERS; PARDO, 2006). O primeiro compara estatisticamente os vetores de características obtidos
dos segmentos, sem precisar de nenhuma modelagem desses vetores. Esse tipo é mais rápido de
computar, pois se os vetores forem grandes o suficiente, eles podem ser bem representados pela
média e variância. O segundo tipo avalia a verossimelhança dos dados de acordo com modelos
que os representam. Esse tipo é mais lento, pois precisa treinar modelos na mesma etapa em que
o áudio é analisado, mas alcança melhores resultados que o primeiro, pois constroem modelos
que podem representar os dados de forma ainda mais precisa.

Diversas medidas e abordagens de segmentação de locutores têm sido propostas:

� Bayesian Information Criterion (BIC): BIC é provavelmente a medida mais usada
tanto em segmentação quanto em agrupamento de locutores, pela sua simplicidade e
eficiência. O BIC é um critério de verossimelhança com penalidade pela complexi-
dade do modelo e foi introduzido por SCHWARZ; OTHERS (1971) e em SCHWARZ
(1978) como um critério de seleção de modelos. Para um dado segmento acústico
Xi, o valor BIC do modelo Mi do segmento acústico, aplicando uma função de
verossimelhança dos dados do segmento em relação ao seu modelo Mi, é determinado
como

BIC(Mi) = logL (Xi,Mi)−λ
1
2

#(Mi)∗ log(Ni).
�
 �	2.3

Sendo logL (Xi,Mi) o log da função que calcula a verossimelhança dos dados em
relação ao modelo Mi, λ é um parâmetro de penalidade que pode ser determinado
de forma livre e depende dos dados a serem modelados, Ni é o número de frames do
segmento e #(Mi), o número de parâmetros livres para estimar no modelo Mi.

Para a segmentação de locutores, BIC foi aplicado primeiramente por (CHEN;
GOPALAKRISHNAN, 1998a,b; CHEN et al., 2002), utilizando a matriz completa
de covariância de uma simples gaussiana como modelo e a penalidade λ = 1. Para
avaliar se existe uma mudança entre dois segmentos de áudio Xi e X j, com modelos
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aproximados para uma distribuição normal, deve-se avaliar qual das duas hipóteses é
verdadeira:

H0 : X = Xi∪X j ∼N (µ,Σ)
�
 �	2.4

H1 : Xi ∼N (µi,Σi),X j ∼N (µ j,Σ j).
�
 �	2.5

A avaliação dessas hipóteses é obtida através da computação do ∆BIC como medida
de distância, como:

∆BIC = BIC(H1,X)−BIC(H0,X),
�
 �	2.6

que pode ser reescrita, considerando que os modelos são representados por uma
simples gaussiana, como:

∆BIC =
N
2

log |ΣX |−
Ni

2
log |ΣXi|−

N j

2
log |ΣX j |−λ

1
2
(d +

1
2

d(d +1) log(N),
�
 �	2.7

onde N, Ni e N j são as quantidades de frames de X , Xi e X j, respectivamente, ΣX , ΣXi

e ΣX j são as matrizes completas de covariância de X , Xi e X j, respectivamente, e d é
o número de parâmetros livres do modelo.

A hipótese H1 só será verdadeira, e por consequência haverá mudança de locutor,
se ∆BIC > 0. Esse critério de avaliação é livre de definição de limiar, o que é uma
vantagem, considerando que existem diferentes domínios de aplicação, não é preciso
ajustar limiares para alcançar um bom desempenho.

As abordagens de segmentação de locutor utilizando BIC iniciaram-se com CHEN;
GOPALAKRISHNAN (1998a) propondo um algoritmo que detecta múltiplos pon-
tos de mudança em duas etapas, e depois TRITSCHLER; GOPINATH (1999);
SIVAKUMARAN; FORTUNA; ARIYAEEINIA (2001); CHENG; WANG (2003);
LU; ZHANG (2002); CETTOLO; VESCOVI (2003); VESCOVI; CETTOLO; RIZZI
(2003) seguiram a mesma ideia com algoritmos de um ou dois passos. Todos eles
propuseram um sistema usando uma janela de tempo que cresce de acordo com uma
variável de tamanho de análise de segmentos para iterativamente achar os pontos de
mudança. Em TRITSCHLER; GOPINATH (1999) são propostas algumas formas
para tornar o algoritmo de detecção de múltiplas mudanças mais rápido e com foco
voltado para detecção de mudanças de locutor em trechos mais curtos t < 5 segundos.
SIVAKUMARAN; FORTUNA; ARIYAEEINIA (2001); CHENG; WANG (2003);
LU; ZHANG (2002); CETTOLO; VESCOVI (2003); VESCOVI; CETTOLO; RIZZI
(2003) propuseram maneiras mais rápidas de calcular as médias e variâncias dos
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modelos gaussianos utilizados, reescrevendo o BIC para utilizá-lo com misturas
gaussianas.

Devido ao custo computacional do BIC em relação a outras medidas estatísticas,
ele foi proposto como uma etapa de refinamento, um segundo passo, como é de-
scrito na definição do DISTBIC (DELACOURT; KRYZE; WELLEKENS, 1999;
DELACOURT; WELLEKENS, 2000), onde o GLR (Generalized Likelihood Ratio)
é usado como primeiro passo. Nessa mesma direção, ZHOU; HANSEN (2000);
KIM; ERTELT; SIKORA (2005); TRANTER; REYNOLDS (2004) propõem o uso
da distância Hotelling’s T2, e LU; ZHANG (2002) propõem o uso da distância KL2
(Kullback-Leibler).

� Generalize Likelihood Ratio (GLR): GLR foi inicialmente proposto para a detecção de
mudança acústica por WILLSKY; JONES (1976); APPEL; BRANDT (1983). Trata-
se de uma razão entre duas hipóteses, semelhantes às hipóteses do BIC nas equações
2.4 e 2.5, os segmentos X , Xi, X j são representados pelos modelos M(µ,σ), Mi(µi,σi)

e M j(µ j,σ j), respectivamente. Ela é calculada através da razão da verossimelhança
entre as duas hipóteses:

GLR(i,j) =
H0

H1
=

L (X ,M(µ,σ))

L (Xi,Mi(µi,σi))L (X j,M j(µ j,σ j))
,

�
 �	2.8

determinando a distância como D(i,j) = − log(GLR(i,j)), que, uma vez definido
um limiar apropriado, pode decidir se dois segmentos pertencem ao mesmo locutor
ou não. O GLR não conhece a priori as funções de distribuição de probabilidade
dos modelos, elas devem ser estimadas a partir dos dados em cada segmento. Na
segmentação de locutor, a distância GLR é geralmente usada com dois segmentos
adjacentes de mesmo tamanho que são deslocados através do sinal, e o limiar é pré
fixado ou então dinamicamente adaptado.

Em BONASTRE et al. (2000), o GLR é usado para segmentar o sinal em mudanças de
locutor com uma única etapa de processamento para o rastreamento de locutores. O
limiar é determinado com o objetivo de aumentar o número de detecções de mudança
de locutor para diminuir a perda das mudanças, mas com o custo de aumentar os
falsos alarmes.

O algoritmo que mais representa o uso do GLR para segmentação de locutor é o DIST-
BIC (DELACOURT; KRYZE; WELLEKENS, 1999; DELACOURT; WELLEKENS,
2000), onde o GLR é proposto como uma primeira etapa de um algoritmo de seg-
mentação de duas etapas de processamento (usando o BIC como a segunda medida).

� Kullback-Leibler (KL ou KL2): As distâncias KL e KL2 (SIEGLER et al., 1997;
HUNG; WANG; LEE, 2000) são conhecidas pelo desempenho de computação e
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resultados aceitáveis. Dadas duas distribuições X e Y , a distância KL (também
chamada de divergência) é definida como

KL(X ;Y ) = EX(log(
PX

PY
)),

�
 �	2.9

onde EX é o valor esperado com respeito a função de distribuição de probabilidade de
X . Quando as duas distribuições podem ser aproximadas para a Gaussiana N (µ,Σ),
pode-se obter a seguinte expressão (CAMPBELL, 1997):

KL(X ;Y ) =
1
2

tr[(ΣX −ΣY )(Σ
−1
X −Σ

−1
Y )]+

1
2

tr[(Σ−1
X −Σ

−1
Y )(µX −µY )(µX −µY )

T ].�
 �	2.10

O operador matemático tr é o traço da matriz passada como argumento. A distância
KL2 pode ser obtida simetrizando a KL, como segue:

KL2(X ;Y ) = KL(X ;Y )+KL(Y ;X).
�
 �	2.11

Dados dois segmentos acústicos Xi e X j obtém-se as distâncias KL e KL2 calculando
suas distribuições como Gaussianas X = N (µXi,ΣXi) e Y = N (µX j ,ΣX j) e utilizar
as equações 2.10 e 2.11.

Em DELACOURT; WELLEKENS (2000), a distância KL2 é usada como a primeira
de duas etapas para o algoritmo de detecção de mudança de locutor. Em ZOCHOVA;
RADOVA (2005), KL2 é usada novamente em uma nova versão do algoritmo anterior.

Em HUNG; WANG; LEE (2000) os vetores de MFCC são inicialmente processados
via redução de dimensionalidade PCA (Principal Component Analisys) para cada
segmento e então a distância KL, juntamente com as distâncias Mahalanobis e Bhat-

tacharyya, definidas em CAMPBELL (1997) são usadas para determinar se existe
uma mudança de locutor e comparar os desempenhos de cada uma das distâncias.

� Cross-BIC (XBIC): Esta distância foi introduzida em ANGUERA; HERNANDO;
ANGUITA (2004); ANGUERA; HERNANDO (2005), que derivam uma distância
entre dois segmentos adjacentes de áudio através da avaliação da verossimelhança
cruzada, inspirada na distância BIC pela comparação com a distância entre HMMs
(Hidden Markov Models) apresentada em JUANG; RABINER (1985):

XBIC(Xi,X j) = L (Xi,M j(µ j,σ j))+L (X j,Mi(µi,σi)).
�
 �	2.12

Em MALEGAONKAR et al. (2006) é proposta uma métrica similar com diferentes
técnicas de normalização do escore obitdo pela função da verossimelhança, como T-
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norm e Z-norm, os experimentos realizados no trabalho mostram melhora na robustez,
alcançando melhores resultados que o BIC para a segmentação de locutores.

2.3.2 Abordagens baseadas em modelos

Modelos iniciais, como os modelos de misturas gaussianas (Gaussian Mixture Mod-

els - GMMs) (REYNOLDS, 1995) são criados para um conjunto de classes de sons (voz em
telefone, voz masculina e feminina, música, voz, silêncio e combinações entre eles) usando
um conjunto de treinamento. O áudio analisado é classificado pela máxima verossimelhança
usando esses modelos (GAUVAIN; LAMEL; ADDA, 1998; KEMP et al., 2000; BAKIS; CHEN;
GOPALAKRISHNAN, 1997; SANKAR et al., 1998; KUBALA et al., 1997). Os limites entre as
classificações feitas pelos modelos são as mudanças da segmentação e são achados através de
técnicas de decodificação. Este método de segmentação tem um problema de robustez, dado que
requer inicialmente os dados de treinamento para os modelos.

Em AJMERA; BOURLARD; LAPIDOT (2002); AJMERA; WOOTERS (2003), uma
decodificação iterativa seguindo a abordagem bottom-up (começando com um número alto de
locutores e então eliminando-os até obter um número ótimo) é proposta e, em MEIGNIER;
BONASTRE; IGOUNET (2001); MIRó; PERICAS (2004), é construída uma abordagem top-

down (começando com um segmento e adicionando segmentos extras até um número desejado
de segmentos serem alcançados).

Em MEIGNIER et al. (2004), é analisado o uso de sistemas evolutivos onde modelos
pré treinados também são usados na modelagem de sons ambientes, demonstrando que, no
geral, quanto mais informações a priori for possível obter do áudio analisado, melhores serão os
resultados alcançados.

Dos sistemas descritos acima, todos eles usam modelos de mistura gaussiana (GMM) para
modelar as diferentes classes de sons e é realizada uma decodificação pela máxima verossimel-
hança ou então uma decodificação Viterbi para detectar as mudanças. Em LU; ZHANG; LI
(2003) SVMs (Support Vector Machines) são usadas como classificadores.

2.4 Agrupamento de locutores

A etapa de agrupamento de locutores é responsável por aglomerar os segmentos obtidos
na etapa de segmentação que pertencerem ao mesmo locutor. Com essa etapa, o sistema de
transcrição de locutores estará completo, pois será possível segmentar um sinal de áudio de
entrada e então criar grupos homogêneos de locutores a partir desses segmentos, anotando os
intervalos dos mesmos e associando um identificador a cada grupo, que posteriormente poderão
ser utilizados por um sistema de reconhecimento de locutor ou de rastreamento de locutor.

Esta seção traz uma revisão mais focada de técnicas e algoritmos de agrupamento que
não utilizam informação a priori sobre o número de locutores presentes no áudio, ou sobre
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suas identidades. Por um lado é crucial termos dados de transcrição que mostram com uma boa
precisão o número de locutores presentes, o que por consequência prejudica a homogeneidade
dos grupos. Por outro lado, para utilizar as respostas do agrupamento em sistemas de reconheci-
mento de locutor, é mais importante ter grupos com a maior homogeneidade possível para que
depois sejam adaptados nos modelos de locutores presentes com mais facilidade, o que acaba
aumentando a quantidade de grupos criados (ANGUERA; WOOTERS; PARDO, 2006).

A etapa de agrupamento de locutores é classificada em duas abordagens, uma delas sendo
composta por técnicas de agrupamento hierárquico, criando os grupos de forma iterativa com
junções de segmentos ou criando novas partições a partir de grupos formados, e a outra é com-
posta por técnicas que primeiro estimam o número de grupos e depois realizam o agrupamento a
partir de um número de grupos previamente estabelecido (ANGUERA; WOOTERS; PARDO,
2006). A primeira abordagem é descrita na Seção 2.4.1 e a outra abordagem é descrita na Seção
2.4.2.

2.4.1 Técnicas de agrupamento hierárquico

A maior parte dos algoritmos de agrupamento usa técnicas hierárquicas, onde os seg-
mentos de voz ou grupos são iterativamente agrupados ou particionados (o processo é explicado
nas seções seguintes) até que um determinado critério de aceitação a respeito dos grupos seja
alcançado. Essas técnicas se dividem em duas estratégias: top-down e bottom-up. A bottom-up

começa com um grande número de grupos ou segmentos e através de técnicas de agrupamento
converge para um número final de grupos. Na top-down acontece o inverso, começa com um ou
poucos grupos e inicia-se um processo iterativo de particionamento até que o critério de aceitação
do número ótimo de grupos seja alcançado. Nas abordagens, dois itens precisam ser definidos:

a) A distância entre grupos e/ou segmentos que será usada para determinar a simi-
laridade. Uma matriz de distâncias de pares de grupos/segmentos é criada para
determinar quais ou qual par deverá ser agrupado ou separado. Muitas vezes as
distâncias usadas nesse procedimento são as mesmas utilizadas na segmentação,
como descrito na Seção 2.3.

b) Um critério de parada (aceitação) para o algoritmo iterativo.

2.4.1.1 Técnicas bottom-up

Sem dúvida é a estratégia mais usada nos sistemas de transcrição de locutores propostos,
pois ela reutiliza completamente a saída da etapa da segmentação de locutores como ponto de
partida no algoritmo de agrupamento. Normalmente, uma matriz de distâncias entre todos os gru-
pos (todos para todos) é construída e o par com maior proximidade é aglomerado iterativamente
(esses algoritmos também são chamados de agrupamentos aglomerativos hierárquicos (Hierar-
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chical Aglomerative Clustering - HAC) até o critério de aceitação ser alcançado (ANGUERA;
WOOTERS; PARDO, 2006).

Uma das primeiras pesquisas feitas em agrupamento de locutores está em HUBERT;
FRANCIS; SCHWARTZ (1997), utilizando a distância Gish, definida em GISH; SIU; ROHLICEK
(1991). O critério de aceitação é a minimização da função de penalidade proposta como:

WJ = |
K

∑
k=1

NkΣk|
√

k,
�
 �	2.13

onde K é o número de grupos considerado, Σk a matriz de covariância do grupo k, com Nk

segmentos acústicos.

Em SIEGLER et al. (1997) a distância KL2 é utilizada e o critério de aceitação é definido
com um limiar de agrupamento. Em ZHOU; HANSEN (2000) a distância KL2 também é
utilizada, mas primeiro os segmentos são filtrados em dois grupos (homem e mulher) e depois
o agrupamento é executado em cada um deles. Com isso, o tempo de processamento torna-se
menor e melhores resultados são alcançados.

Além das medidas de distância entre vetores de características acústicas, também foram
propostas distâncias entre modelos em ROUGUI et al. (2006), utilizando GMMs e baseando-se
na distância KL, definida como

d(M1,M2) =
K1

∑
i=1

W1(i)
K2

min
j=1

KL(N1(i),N2( j)),
�
 �	2.14

onde M1 e M2 são dois modelos com K1 e K2 misturas Gaussianas, pesos W1(i), i = 1...K1 e
W2( j), j = 1...K2, respectivamente, e N1(i) e N2(2) são componentes das Gaussianas de M1 e
M2, respectivamente.

A distância e critério de aceitação mais usado é novamente o BIC, que foi inicialmente
proposto para a agrupamento de locutores em CHEN; GOPALAKRISHNAN (1998a). O par de
grupos na matriz de distâncias que possuir o menor valor BIC será agrupado. O algoritmo termina
quando todos os pares restantes tiverem um BIC > 0. Em algumas pesquisas posteriores (CHEN
et al., 2002; TRITSCHLER; GOPINATH, 1999; TRANTER; REYNOLDS, 2004; CETTOLO;
VESCOVI, 2003; MEINEDO; NETO, 2003) são propostas modificações para o parâmetro de
penalidade λ e algumas alterações na etapa de segmentação.

Em BARRAS et al. (2004); ZHU et al. (2005, 2006) e mais tarde em SINHA et al. (2005)
são propostas etapas de agrupamento de locutores que utilizam técnicas de reconhecimento de
locutores. Uma etapa de agrupamento inicialmente proposta por GAUVAIN; LAMEL; ADDA
(1998) é desenvolvida para determinar uma segmentação inicial em BARRAS et al. (2004);
ZHU et al. (2005, 2006), enquanto o algoritmo de CHEN; GOPALAKRISHNAN (1998a) para
detecção de mudança de locutor é utilizado em SINHA et al. (2005). Os sistemas propostos
utilizam o algoritmo de CHEN; GOPALAKRISHNAN (1998a) para agrupamento aglomerativo
hierárquico via BIC, com o valor da penalidade λ ajustado para obter mais grupos do que o
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número ótimo de grupos.

2.4.1.2 Técnicas top-down

Em WOODLAND (1998) uma abordagem de agrupamento top-down é proposta para
sistemas de reconhecimento de locutores, e em JOHNSON (1999); TRANTER; REYNOLDS
(2004) ela é aplicada em sistemas de transcrição de locutores. O algoritmo particiona os dados
iterativamente em quatro sub-grupos e permite o agrupamento dos que são mais similares entre
si. Em WOODLAND (1998) são propostas duas implementações desse algoritmo.

Em MEIGNIER; BONASTRE; IGOUNET (2001); MIRó; PERICAS (2004) um grupo
inicial é treinado com todas as classes acústicas presentes nos dados. Então, iterativamente é feita
a decodificação de novos modelos onde novos grupos são particionados usando uma métrica pela
verossimelhança medida a partir de uma janela de tempo aplicada ao sinal de áudio. A variação
global da verossimelhança dos dados com todos os modelos criados é usado como um critério
de parada. Em MIRó; PERICAS (2004) uma abordagem similar é seguida e um repositório de
modelos acústicos é introduzido para melhorar a pureza dos grupos criados.

2.4.1.3 Técnicas híbridas

Enquanto as abordagens que seguem a estratégia bottom-up são mais populares que as
que seguem a estratégia top-down, ainda não é claro qual das duas alcançam melhores resultados
e quais as condições para isso. Na aplicação de transcrição de programas de noticiários, em
HAIN et al. (1998) ambas as estratégias são comparadas. A bottom-up usa a distância KL como
medida e uma quantidade mínima de grupos como critério de parada. A top-down usa a distância
esférica harmônica e o mesmo critério de parada.

Em TRANTER (2005) uma estratégia híbrida é proposta com o intuito de complementar
o que individualmente as abordagens não conseguiam alcançar. É proposto um algoritmo de
agrupamento por esquema de voto, permitindo o aprimoramento do resultado final, agrupando
os resultados de dois sistemas que utilizam cada uma das duas estratégias de forma disjunta. Os
experimentos são realizados usando dois sistemas com abordagens top-down e outros dois com
bottom-up.

Em MORARU et al. (2004); FREDOUILLE et al. (2004) duas diferentes combinações
de abordagens são apresentadas para combinar as respostas de estratégias top-down e bottom-up

e depois são utilizadas em aplicações de programas de noticiários e gravações de reuniões. A
primeira abordagem é chamada de hybridization e propõe um sistema como fase de inicialização
do outro sistema. A segunda abordagem é chamada de fusion e propõe um casamento dos
resultados em comum seguida por uma resegmentação dos resultados que diferiram.
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2.4.2 Outras técnicas de agrupamento

Algumas referências propõem técnicas que não se encaixam na definição do agrupamento
hierárquico. Os sistemas aqui revisados definem um algoritmo próprio para determinar o número
ótimo de locutores e um método para achar o melhor agrupamento dado esse número.

Em TSAI; WANG (2006) um algoritmo genético é proposto para obter o melhor agru-
pamento de forma a maximizar a verossimilhança geral dos modelos através da atribuição
aleatória do número do grupo e avaliação iterativa da verossimelhança e mutação. Para alcançar
a quantidade ótima de locutores eles computam o BIC nos modelos resultantes.

Em LAPIDOT (2003) os modelos de mapas auto-organizáveis (Self-Organized Maps -

SOM) descrito em LAPIDOT; GUTERMAN; COHEN (2002); KOHONEN (1990) são propostos
para o agrupamento dado um número conhecido de locutores. Trata-se de um algoritmo de
Vector Quantization (VQ) para treinar os dicionários, representando cada um dos locutores. Um
conjunto inicial de dicionários é criado e então o SOM é executado iterativamente, retreinando-os
até o número de frames acústicos trocados entre os grupos se aproximar a 0. Para alcançar a
quantidade ótima de locutores o BIC é usado e uma função de verossimilhança é definida a partir
de uma Gaussiana derivada dos dicionários.
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3
Combinação de características em transcrição
de locutores

Este capítulo descreve a abordagem de combinação de características para a segmen-
tação de locutores proposta em NERI et al. (2013) e descreve a construção de um sistema de
transcrição de locutores utilizando essa combinação de características. Neste trabalho, o sistema
é desenvolvido voltado para o domínio de aplicação de áudio de reuniões gravadas.

A proposta utiliza características acústicas e algoritmos de segmentação baseados no BIC
citados no Capítulo 2 e introduz a utilização das redes neurais artificiais (RNAs) para combinar
os resultados e retornar as respostas da segmentação.

Um sistema de transcrição de locutores é desenvolvido para utilizar as respostas da pro-
posta de combinação de características e avaliar o efeito nas respostas da transcrição de locutores.
Para isso é preciso desenvolver a etapa de agrupamento de locutores, onde é desenvolvido um
algoritmo de agrupamento com a técnica de aglomeração hierárquica HAC-BIC, seguindo a
estratégia de bottom-up, como é mostrado no estado da arte descrito no Capítulo 2.

Na Seção 3.1 é descrita a etapa de pré processamento de detecção de atividade de voz
(VAD - Voice Active Detection), explicando o algoritmo desenvolvido através dos algoritmos
clássicos baseados na medição de energia e no número de cruzamentos pelo zero, e como ele é
utilizado na aplicação de transcrição de locutores. A Seção 3.2 descreve a abordagem de combi-
nação de características, explicando os algoritmos clássicos de segmentação usados, definindo
quais são as características acústicas escolhidas e explicando como a RNA é utilizada para
produzir as respostas da segmentação de locutores. Na Seção 3.3 é descrito o desenvolvimento
da etapa de clusterização de locutores e é apresentada a arquitetura do sistema de transcrição de
locutores desenvolvido.

3.1 Detecção de atividade de voz

A etapa de pré-processamento do sinal de áudio antes da etapa de segmentação de
locutores torna-se necessária para detectar os trechos com atividade de voz predominante, pois a
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etapa de segmentação de locutores não tem como objetivo detectar as mudanças acústicas entre
diferentes classes de sons que não tenham como origem a voz, como as mudanças de voz para
silêncio, entre ruídos ambientes, ruídos para voz, etc. Essa etapa serve como um filtro para a
etapa de segmentação, diminuindo a quantidade de dados processados e melhorando as respostas
da segmentação como é descrito em TRANTER; REYNOLDS (2006).

Neste trabalho, algoritmos clássicos baseados em medidas de magnitude ao longo do
sinal e em medidas de cruzamento pelo zero são utilizados de forma combinada. O algoritmo de
medição de magnitude é proposto por RABINER; SAMBUR (1975) e o de cruzamento pelo zero
é utilizado em YAMAMOTO et al. (2006). Os algoritmos VAD que utilizam técnicas de medição
de magnitude são bem simples, porém, bastante sensíveis à presença de ruído (RABINER;
SAMBUR, 1975).

O algoritmo de medida de magnitude é executado no áudio para detectar os trechos de
silêncio. A magnitude é calculada em uma pequena janela móvel do áudio, com um tamanho de
10 ms e deslocamento sem sobreposição de 10 ms, a partir da soma da magnitude das amostras
presentes na janela, ou seja:

M =
n+n0

∑
i=0
|s(n+ i)|.

�
 �	3.1

Para a utilização desta técnica é preciso definir um limiar para que seja possível classificar
a magnitude medida como silêncio ou atividade de voz. A definição do limiar de magnitude
utilizado neste trabalho é descrita na equação 3.2:

Mlimiar =
1
N

N

∑
i=1

M,
�
 �	3.2

onde N é o número de medições realizadas. Caso a magnitude da janela esteja acima do limiar,
será considerada como voz, caso contrário, será silêncio. Também é definido um intervalo
mínimo de tempo de silêncio que será classificado como pausa entre locutores e não será
descartado, ou seja, caso existam janelas de silêncio entre trechos com atividade de voz e o
comprimento das janelas com silêncio juntas superem o intervalo mínimo, elas serão descartadas
do processo de segmentação.

Os algoritmos VAD baseados somente na medição de magnitude podem trazer bastantes
problemas, caso a razão entre sinal e ruído (SNR) seja muito baixa. A técnica de cruzamento
pelo zero consiste em verificar a frequência de alternância entre os valores positivos e negativos
das amostras dentro da janela do sinal de áudio. O número de cruzamentos pelo zero encontra-se
em um intervalo fixo de valores. Para cada janela de 10ms, o número de cruzamentos de um sinal
puro de voz fica entre 10 e 20 vezes (YAMAMOTO et al., 2006). Já o número de cruzamentos do
sinal com ruído é imprevisível e aleatório, permitindo criar uma regra de decisão independente
da magnitude.

Neste trabalho, o algoritmo VAD desenvolvido é uma adaptação do algoritmo de medição
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de magnitude e do cruzamento pelo zero. Primeiro, o algoritmo de medição de magnitude é
executado para descartar trechos com silêncio maior que 2 segundos de duração. Após o descarte,
os trechos restantes são utilizados pelo algoritmo de cruzamento pelo zero para uma filtragem
de ruídos, eliminando partes dos trechos onde o ruído do ambiente de gravação é predominante.
Com isso, pretende-se diminuir os erros no algoritmo de segmentação ao tentar comparar os
segmentos com classes de sons distintas.

3.2 Combinação de características para segmentação

Nesta seção, é descrita a abordagem de combinação de características para a segmentação
de locutores proposta em NERI et al. (2013). A abordagem se encaixa no conceito de segmen-
tação baseada em distância, explicado no Capítulo 2, onde a medida utilizada é o ∆BIC e o
critério que decide qual das hipóteses H0 e H1 será aceita, é aplicado na resposta da segmentação
vinda da RNA. O objetivo desta proposta é utilizar diferentes características acústicas para
combinar as suas capacidades de discriminação de indivíduos para aperfeiçoar os resultados da
segmentação.

A proposta de combinação de características utiliza a abordagem clássica de janela
de tempo crescente descrita em CHEN; GOPALAKRISHNAN (1998a) (neste trabalho, esta
abordagem clássica é referenciada como Window-Growing), modificando o primeiro passo do
algoritmo de detecção de múltiplas mudanças, que é a detecção de uma mudança de locutor dada
uma janela do sinal de áudio. Aplica-se o algoritmo de detecção de uma mudança em cada uma
das diferentes características acústicas, e em seguida, utilizam-se as respostas deste algoritmo
como entradas para a RNA. A resposta obtida pela rede é o resultado da segmentação da janela
analisada. Na detecção de múltiplas mudanças de locutor, o algoritmo clássico de detecção de
múltiplas mudanças é modificado para utilizar a abordagem de combinação de características.

O uso da abordagem Window-Growing (CHEN; GOPALAKRISHNAN, 1998a) para
desenvolver a combinação de características justifica-se pela importância deste trabalho na
literatura dos sistemas de transcrição de locutores, sendo um algoritmo de implementação simples,
eficiente do ponto de vista computacional e que possui um nível de precisão na segmentação
compatível com outros trabalhos em segmentação de locutores (CHENG; WANG; FU, 2010).
Apesar de ser um trabalho proposto e aperfeiçoado no final da década de 1990, ele continua
sendo popular e considerado como um trabalho dominante na área de segmentação, como é
afirmado em CHENG; WANG; FU (2010); MIRO; BOZONNET (2012); EVANS et al. (2012).
Considerando essas afirmações, é válida a utilização da abordagem Window-Growing para o
desenvolvimento da abordagem de combinação de características e para fins de comparação de
resultados.

Na Seção 3.2.1, a abordagem clássica Window-Growing é detalhada para o melhor
entendimento da abordagem proposta. A Seção 3.2.2 descreve em detalhes a abordagem de
combinação de características, ilustrando a arquitetura da proposta e a modificação feita no
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algoritmo de detecção de múltiplas mudanças.

3.2.1 Abordagem window-growing

Em CHEN; GOPALAKRISHNAN (1998a), é descrito um algoritmo iterativo de dois
passos para detectar múltiplas mudanças em um sinal de áudio. Esse algoritmo utiliza a estratégia
de percorrer o sinal de áudio com uma janela de tempo com tamanho variável, o qual cresce
quando não é encontrada a mudança, e caso encontre mudança de locutor, volta ao tamanho
originalmente definido e tem o seu início deslocado para o ponto de mudança.

O primeiro passo do algoritmo inclui a definição de um tamanho inicial dessa janela e a
execução de um algoritmo auxiliar que detecta apenas uma mudança nessa janela. O segundo
passo ajusta o tamanho e ponto de partida da janela, de acordo com a resposta obtida no primeiro
passo, e verifica o critério de parada, caso este não seja atendido, inicia-se a próxima iteração
do algoritmo. Dessa forma, obtém-se os múltiplos pontos de mudança no áudio. As Seções a
seguir detalham o funcionamento dos algoritmos de detecção de uma mudança e o de múltiplas
mudanças.

3.2.1.1 Algoritmo de detecção de uma mudança

Dados os vetores de características extraídos de uma janela do sinal de áudio, represen-
tados por Z = {z1,z2, ...,zN}, onde z tem dimensão d, considerando a posição do vetor sendo i,
onde imin < i≤ N− imin, e as partições de Z, Xi = {z1,z2, ...,zi} e Yi = {zi+1,zi+2, ...,zN}, como
ilustra a Figura 3.1. Para cada valor de i é calculado o valor de ∆BIC(Z,Xi,Yi).

Figure 3.1: Partições criadas pelo índice i em uma iteração do algoritmo de detecção de
uma mudança de locutor. Em cada iteração é calculado o valor de ∆BIC(Z,Xi,Yi).

Assume-se que existe no máximo uma mudança em Z. Então, caso o critério

max
imin<i≤N−imin

∆BIC(Z,Xi,Yi)> 0
�
 �	3.3

seja obedecido, o índice i pertencente ao máximo valor de ∆BIC(Z,Xi,Yi) corresponde ao ponto
de mudança na janela. Caso contrário, não existe mudança na janela.



45 3.2. COMBINAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS PARA SEGMENTAÇÃO

Não é necessário calcular o ∆BIC para os índices que têm valores entre 1 e imin e N− imin

até N, porque nestes casos a amostra Xi ou Yi não possui tamanho suficiente para realizar uma
estimativa de parâmetros com boa representatividade. Para aplicações práticas, é apropriado
ajustar imin com valores entre 30 e 50. O fator de penalidade é definido no trabalho original como
λ = 1.

3.2.1.2 Algoritmo de detecção de múltiplas mudanças

Para detectar múltiplas mudanças no áudio, o algoritmo de detecção de uma mudança
é aplicado iterativamente em uma janela móvel e crescente do sinal, que é inicializada com
tamanho de Nini amostras. Se nenhuma mudança for detectada, esta janela cresce com um
incremento de Ng amostras, até uma mudança ser detectada, ou até a janela atingir um tamanho
máximo, pré definido como Nmax amostras. Este tamanho máximo garante a eficiência da busca,
pois tamanhos muito grandes deixariam o processo mais lento (CETTOLO; VESCOVI, 2003).
Se uma mudança for detectada, o tamanho da janela é reiniciado para o valor de Nini amostras e
a sua posição inicial será o ponto onde a mudança aconteceu. Caso o tamanho máximo da janela
seja alcançado e nenhuma mudança tenha sido detectada, a janela move-se com um passo de Ns

amostras até uma mudança ser detectada. O critério de parada do algortimo é o final do áudio ser
alcançado pela janela móvel. A Figura 3.2 ilustra o fluxograma deste algoritmo. Desta maneira,
múltiplas mudanças podem ser detectadas no sinal de áudio.

Figure 3.2: Fluxograma do algoritmo de detecção de múltiplas mudanças no áudio.
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3.2.2 Abordagem de combinação de características

O objetivo desta abordagem é melhorar os resultados da segmentação de locutores
combinando a capacidade de discriminação de pessoas de cada característica acústica. A
combinação de características utiliza a abordagem clássica de janela de tempo crescente descrita
em CHEN; GOPALAKRISHNAN (1998a), modificando o primeiro passo do algoritmo de
detecção de múltiplas mudanças, que é a detecção de uma mudança de locutor dada uma janela
do sinal de áudio. Aplica-se o algoritmo de detecção de uma mudança em cada uma das diferentes
características acústicas, e em seguida, utilizam-se as respostas deste algoritmo como entradas
para a RNA. A resposta obtida pela rede é o resultado da segmentação dessa janela analisada,
que é aceito ou rejeitado, dependendo de qual das hipóteses descritas nas equações 2.4 e 2.5 é
escolhida pelo critério de aceitação da abordagem de combinação de características. Para realizar
a detecção de múltiplas mudanças de locutor, o algoritmo clássico de detecção de múltiplas
mudanças é modificado para substituir o algoritmo de detecção de uma mudança pelo algoritmo
de combinação de características.

O algoritmo de detecção de uma mudança explicado anteriormente possui dois parâmetros
ajustáveis: o menor índice imin, para definir o número mínimo de amostras na estimativa dos
parâmetros, durante o cálculo do BIC, e o fator de penalidade λ , uma constante que será utilizada
na penalização a hipótese H1, descrita na equação 2.4. Como esse algortimo é aplicado para
cada uma das características acústicas, pode-se ajustar os parâmetros empiricamente de forma
individual ou geral, de acordo com as melhores respostas de segmentação obtidas após testes
em uma base com exemplos que possuam no máximo uma mudança. No ajuste individual, cada
característica possui seu par de parâmetros definidos de acordo com o seu melhor resultado. Já no
ajuste geral, o par de parâmetros é definido para todas as características de acordo com a melhor
média dos resultados de todas as características utilizadas. Neste trabalho, a forma individual
de ajustes é escolhida, pois pretende-se estudar a combinação das melhores discriminações de
pessoas feitas por cada característica estudada.

A escolha das características acústicas foi baseada na revisão do estado da arte apresen-
tada no Capítulo 2 deste trabalho, onde ANGUERA; WOOTERS; PARDO (2006) é citado na
afirmação da importância dessas características acústicas em diversas áreas de processamento
de voz e referenciando-as nas pesquisas feitas em transcrição de locutores. As características
acústicas em questão são: MFCC (Mel-frequency cepstral coefficients), LPC (Linear predictive

coefficients) e LPCC (Linear predictive cepstral coefficients). A F0 (Frequência fundamental -
pitch) também é utilizada neste trabalho, pois em SUN (2002) é descrita a facilidade que essa
característica possui na discriminação entre as vozes masculina e feminina, atribuindo um inter-
valo de máximo e mínimo para a F0 na sua extração, para cada um dos casos. As características
acústicas serão melhor definidas na seção seguinte.
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3.2.2.1 Extração de características

Para a extração das características, o sinal é segmentado em frames menores para que
as características estacionárias do sinal comecem a aparecer. Quando essas características são
observadas, é possível determinar padrões para o sinal analisado. Neste trabalho, os frames

foram segmentados de acordo com RABINER; JUANG (1993), com duração de 20 a 30 ms
com uma sobreposição entre frames de cerca de 1

2 a 1
3 de sua duração. Em RABINER; JUANG

(1993), após a etapa de segmentação, as descontinuidades causadas nos segmentos, as quais
aparecem no início e no final de cada segmento, são atenuadas através da multiplicação de cada
segmento do sinal por uma função janela. Neste trabalho, a janela de Hamming é utilizada,
seguindo o método padrão para segmentação de sinais da ferramenta científica Matlab.

w(n) = 0,54−0,46(
2nπ

N−1
),

�
 �	3.4

sendo N o número de amostras do frame. Após a etapa do janelamento, as características
acústicas são extraídas como segue:

� MFCC: Cada frame é convertido para o domínio da frequência, para que seja pos-
sível observar as caracterísicas espectrais. Utiliza-se a Transformada de Fourier
para realizar a conversão. Neste trabalho, é utilizada a implementação rápida da
transformada, chamada de Fast Fourier Transform (FFT), existente na ferramenta
científica Matlab. Este algoritmo realiza a transformada Discreta de Fourier (DFT),
sendo mais rápido e viável que a transformada comum.

Após converter cada frame para o domínio da frequência, é preciso convertê-los para
a escala Mel de frequência. Essa conversão de escala pode ser obtida através da
aplicação de uma sequência de filtros triangulares, com um espaçamento de acordo
com a escala Mel, apresentada pela equação 2.1. Um sinal, quando submetido a
um filtro triangular, tem as componentes que estão próximas ao centro deste filtro
enfatizadas e as demais, atenuadas. Dessa forma, ao se empregar um banco de filtros o
que está se fazendo é enfatizar as frequências Mel, sendo assim, escalando o espectro
na escala Mel. A utilização desses filtros reduz a quantidade de características e
suaviza a magnitude do espectro do sinal (RABINER; JUANG, 1993).

Na etapa final, converte-se o logaritmo do espectro Mel de volta ao domínio do
tempo. Como o logaritmo do espectro Mel fornece números reais, eles podem ser
convertidos usando a transformada discreta do cosseno (Discrete Cosine Transform

- DCT). Os valores dessas energias no domínio do tempo estão numa frequência
chamada quefrequency, ou o domínio do tempo na escala Mel. A DCT pode ser
calculada da seguinte forma:
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Xk =
N

∑
n=1

xn cos[
π

N
(n+

1
2
)k],k = 0, ...,L,

�
 �	3.5

onde L é o número de coeficientes MFCC que é extraído e N é o número de filtros
triangulares utilizados na etapa anterior. Neste trabalho foram utilizados os valores
L = 12 e N = 20, seguindo o método padrão de extração de MFCCs da ferramenta
científica Matlab.

� LPC: Os coeficientes de predição linear {ak},k = 1, ..., p, onde p é o número de
coeficientes desejados, que aparecem na equação 2.2 descrevem o modelo de predição
linear computado para o frame. Para obter esses coeficientes, é utilizado o método de
autocorrelação (MAMMONE; ZHANG; RAMACHANDRAN, 1996), que baseia-se
em calcular os coeficientes de forma a minimizar o erro e[n] = s[n]− s̃[n].

Considerando um frame com N exemplos, se a autocorrelação do sinal s̃[n] é definida
como:

rS(k) =
N−1−k

∑
n=0

s(n)s(n+ k),
�
 �	3.6

então os coeficientes de predição podem ser encontrados pela equação matricial:

a = R−1
S rS,

�
 �	3.7

onde a é o vetor de coeficientes de predição e RS é a matriz p× p Toeplitz de
autocorrelação (MAMMONE; ZHANG; RAMACHANDRAN, 1996). Essa equação
matricial é resolvida de forma computacionalmente rápida através do algoritmo de
recursão de Levinson-Durbin (MAMMONE; ZHANG; RAMACHANDRAN, 1996).

� LPCC: As características LPCC podem descrever eficientemente a energia e a fre-
quência do espectro dos frames trabalhados pelo algoritmo de Levinson-Durbin

(HARRINGTON; CASSIDY, 2000). É definido o número de características es-
pectrais m a serem calculadas dos p coeficientes de predição linear, e calcula-se o
coeficiente c0 a partir do ganho do sinal:

c0 = logG2
�
 �	3.8

cm = am +
m−1

∑
k=1

k
m

ckam−k,1≤ m≤ p
�
 �	3.9

cm =
m−1

∑
k=1

k
m

ckam−k,m > p
�
 �	3.10
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� F0: Em SUN (2002), para cada frame, considere A( f ) como a amplitude do espectro
do sinal, e F0 e Fmax como a frequência fundamental e a frequência máxima de A( f ),
respectivamente. Então, a soma das amplitudes das harmônicas é calculada como:

SH =
N

∑
n=1

A(nF0),
�
 �	3.11

onde N é o número máximo de harmônicas contidas no espectro. Se restringirmos a
busca pela frequência fundamental pelo intervalo [Fmin, Fmax], então N = f loor(Fmax

Fmin
).

Assumindo que a frequência mais baixa das subharmônicas é a metade da F0, a soma
das amplitudes das subharmônicas é definida como:

SS =
N

∑
n=1

A((n− 1
2
)F0).

�
 �	3.12

As somas SH e SS são usadas para decompor os efeitos das harmônicas e subhar-
mônicas e analisar se as subharmônicas são fortes o suficiente para serem candidatas
à frequência fundamental. A frequência que apresentar o pico mais proeminente é
considerada a F0.

3.2.2.2 Redes Neurais Artificiais

As redes neurais artificiais são sistemas paralelos distribuídos, compostos por unidades de
processamento, denominadas neurônios, dispostas em camadas e cujo funcionamento baseia-se
no cálculo de funções matemáticas. As unidades, entre as camadas, são interconectadas e, na
maioria dos modelos, têm suas conexões associadas a pesos, os quais armazenam o conhecimento
adquirido na forma de valores numéricos. As RNA são utilizadas em diversas aplicações, como
classificação de padrões, aproximação de funções, previsão de valores, otimização de soluções,
entre outras (BRAGA; LUDERMIR; CARVALHO, 2007).

A principal ideia da abordagem de combinação de características é estimar o ponto de
mudança em função das respostas que o algoritmo de detecção de uma mudança fornece para
cada característica. Matematicamente, são valores numéricos aplicados a uma função que gera
como resposta outro valor numérico, o que traz o problema de como definir essa função a partir
dos dados de entrada.

Uma possível solução para o problema é utilizar o modelo de rede neural Multilayer

Perceptron (MLP) para aproximar as respostas geradas do conjunto real de respostas, através
dos dados de entrada da função. A rede MLP possui uma ou mais camadas intermediárias de
neurônios e possui três fatores importantes, os quais a tornam um dos modelos mais utilizados
em redes neurais (BRAGA; LUDERMIR; CARVALHO, 2007): excelente capacidade de gener-
alização, a simplicidade de operação e por ser um aproximador universal de funções (HORNIK;
STINCHCOMBE; WHITE, 1989). A capacidade de generalização corresponde a rede gerar
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saídas adequadas para entradas que não se encontravam presentes no conjunto utilizado para o
treinamento (SIMON, 2001).

Os algoritmos de aprendizagem utilizados no treinamento da rede MLP adotam o
paradigma supervisionado de aprendizagem, caracterizado pela existência de um "supervi-
sor externo", cujo papel central é fornecer as entradas à rede e comparar as saídas geradas
com um resultado esperado, para posterior ajuste de parâmetros, a partir dos erros gerados. A
minimização do erro decorre de maneira incremental até a convergência, definida por um critério
de parada pré-estabelecido.

O algoritmo mais utilizado para o treinamento da MLP é o backpropagation BRAGA;
LUDERMIR; CARVALHO (2007); SIMON (2001). Cada entrada de treinamento possui uma
saída desejada e o treinamento é feito iterativamente até o critério de convergência, seguindo
duas fases:

� Forward: O vetor de entrada é apresentado à camada de entrada da rede, gerando
estímulos para a camada intermediária que vem em seguida. A partir daí cada camada
intermediária é alimentada pelas saídas geradas da camada anterior, até alcançar a
camada de saída. As saídas produzidas são comparadas com as saídas desejadas e o
erro para a camada de saída é calculado.

� Backward: A partir da última camada, cada neurônio da camada anterior ajusta
seu peso de forma a minizar o seu erro. Os neurônios das camadas anteriores até
a camada de entrada calculam seu erro como sendo os erros da camada seguinte
conectada a ele ponderados pelas conexões existentes entre eles.

3.2.2.3 MLP para combinação de características

Como a segmentação de locutores trata da detecção (estimativa) de pontos de mudança
no áudio, pode-se utilizar a MLP para estimar onde o ponto de mudança está localizado em
uma determinada janela do sinal. Os dados de entrada da rede são as estimativas geradas pelo
algoritmo de detecção de uma mudança (CHEN; GOPALAKRISHNAN, 1998a) para cada
característica acústica. Esses dados são normalizados pelo tamanho da janela analisada e a
resposta da MLP é denormalizada para obter o resultado da segmentação.

A Figura 3.3 ilustra como é feito o processo de combinação de características descrito
anteriormente, e como o treinamento da MLP é realizado. Uma base de voz artificial, contendo
amostras de tamanhos diversos e com no máximo uma mudança de locutor por amostra, é
utilizada para simular as janelas que seriam obtidas do sinal de voz durante o primeiro passo
do algoritmo de detecção de múltiplas mudanças. De cada amostra da base são extraídas as
características MFCC, F0, LPC e LPCC. O algoritmo de detecção de uma mudança de CHEN;
GOPALAKRISHNAN (1998a) é aplicado nos vetores de características obtidos, e uma vez
que os pontos de mudança são detectados, eles são normalizados pelo tamanho da amostra
e utilizados como vetor de entrada pela MLP. As respostas verdadeiras para as amostras são
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normalizadas de acordo com os tamanhos das mesmas, e utilizadas no processo de aprendizagem
para ajustar os pesos da rede. A resposta da MLP é denormalizada para obter a resposta real da
segmentação e medir a precisão da mesma. Se a resposta da MLP retornar um valor não positivo,
ou, após denormalizada, cair no intervalo [1, imin] ou [N− imin,N], do menor imin definido para
as características, a resposta é descartada e a abordagem considera que não existe mudança na
janela analisada.

Figure 3.3: Framework de combinação de características utilizando MLP.

3.2.2.4 Detecção de múltiplas mudanças proposta

Como descrito anteriormente, o algoritmo de detecção de múltiplas mudanças da abor-
dagem proposta reutiliza a segunda etapa da abordagem de segmentação Window-Growing

(CHEN; GOPALAKRISHNAN, 1998a), modificando a sua primeira etapa ao substituir o uso
do algoritmo de detecção de uma mudança, pela combinação de características. A resposta
utilizada na segunda etapa passa a ser a resposta da MLP denormalizada. A Figura 3.4 ilustra a
modificação realizada.
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Figure 3.4: Detecção de múltiplas mudanças utilizando a abordagem de combinação de
características.

3.3 Agrupamento de locutores

No sistema de transcrição de locutores proposto, a etapa de agrupamento utiliza as
repostas da segmentação de locutores como ponto de partida, logo, a técnica utilizada é de
agrupamento hierárquico, seguindo a estratégia bottom-up, descrita no Capítulo 2. A técnica
escolhida é o agrupamento hierárquico aglomerativo via BIC (Hierarchical Aglomerative Clus-

tering (HAC-BIC)), proposta por CHEN; GOPALAKRISHNAN (1998a), o mesmo trabalho
que propõe a abordagem de segmentação Window-Growing. Essa escolha foi feita pela simpli-
cidade no desenvolvimento do sistema e por apresentar resultados satisfatórios (TRANTER;
REYNOLDS, 2006; EVANS et al., 2012; CHEN; GOPALAKRISHNAN, 1998a,b).

3.3.1 Agrupamento aglomerativo via BIC

Essa abordagem bottom-up começa com cada um dos segmentos no conjunto S =

{s1,s2, ...,sk} sendo um grupo, formando um conjunto inicial de grupos C0 = {c1,c2, ...,ck}.
Sendo c= ci∪c j um novo grupo que surge a partir da aglomeração dos grupos ci e c j, e admitindo
que cada grupo pode ser representado por uma simples matriz de covariância completa, calculada
dos vetores de característas da união dos segmentos presentes em cada um deles, o ∆BIC(c,ci,c j)

é definido como a distância entre o grupo ci e c j, e com isso calcula-se a matriz de distâncias
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Figure 3.5: Sistema de transcrição de locutores proposto.

entre todos os grupos, em que i 6= j. Os grupos que são aglomerados são os que estiverem
mais próximos entre si, ou seja, a posição (i, j) da matriz de distâncias com o menor valor
∆BIC(c,ci,c j) negativo, seguindo o critério contrário da etapa de segmentação. O critério de
parada é alcançado quando não existem valores negativos na matriz de distâncias.

Esse algoritmo tem um custo muito alto, caso existam muitos segmentos iniciais, por
causa da computação e da atualização da matriz de distâncias a cada iteração de agrupamento. Ao
considerar somente o menor valor negativo do BIC, apenas um grupo ou segmento é aglomerado.
Observando essa situação, é proposta uma busca mais otimizada para considerar o agrupamento
de vários grupos na mesma iteração, seguindo uma lista de grupos candidatos, construída através
das distâncias negativas ordenadas no sentido crescente, eliminando os elementos que possuem
índices de grupos já existentes na lista ordenada. Como exemplo de uma lista de candidatos,
considere L = {m(1,7),m(13,15),m(44,80)}, onde m é a matriz de distâncias e apresenta a
melhor aglomeração para o grupo de número 1, 13 e 44, nesta ordem. Observe que o mesmo
grupo não aparece mais de uma vez na lista. Dessa forma, reduz-se o número de iterações e a
quantidade de grupos necessários para o cálculo da matriz de distâncias.

3.3.2 Sistema de transcrição de locutores proposto

A Figura 3.5 ilustra o sistema de transcrição de locutores proposto, representando as
técnicas escolhidas e propostas em cada etapa do sistema. Um sistema de transcrição de
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locutores com a abordagem de segmentação Window-Growing foi desenvolvido para comparar
os resultados obtidos com a abordagem de combinação de características para segmentação.
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4
Experimentos e resultados

Este Capítulo descreve os experimentos realizados para comparar o desempenho do sis-
tema de transcrição de locutores proposto, utilizando a abordagem de combinação de caracterís-
ticas para a segmentação de locutores, com o sistema que utiliza a abordagem Window-Growing

de CHEN; GOPALAKRISHNAN (1998a) para segmentação. Para a escolha dos parâmetros
usados na abordagem de combinação de características, experimentos são realizados na base de
áudio com amostras contendo no máximo uma mudança de locutor.

Na Seção 4.1, é explicada a construção das duas bases de áudio artificiais utilizadas nos
experimentos e por que bases artificiais ao invés de utilizar as bases adotadas pela literatura. A
primeira base contém amostras com pelo menos uma mudança de locutor e é utilizada no processo
de treinamento da rede MLP e para a escolha dos parâmetros do algoritmo de detecção de uma
mudança, utilizados na abordagem de combinação de características. A segunda base contém
amostras com mútiplas mudanças e é utilizada na avaliação do sistema de transcrição de locutores
proposto. As duas bases criadas representam o domínio de aplicação de gravações de reuniões e
derivam de uma base de voz gratuita desenvolvida para sistemas de reconhecimento de fala e de
locutor (YNOGUTI; VIOLARO, 2008), confeccionada em estúdio. Na Seção 4.2 é detalhado o
processo de treinamento e escolha de parâmetros da abordagem de combinação de características.
Esses experimentos são necessários para determinar a quantidade de coeficientes para cada
característica acústica e escolher os melhores valores para o par (λ , imin), e para obter a melhor
configuração de parâmetros da rede MLP, antes de integrar a etapa de segmentação no sistema
de transcrição de locutores. Na última Seção, são realizados os experimentos com o sistema
de transcrição de locutores proposto na base artificial com amostras que possuem múltiplas
mudanças de locutor, a qual simula o domínio de aplicação de gravações de reuniões. Esses
experimentos são realizados também no sistema de transcrição com a abordagem de segmentação
Window-Growing, utilizando cada uma das características escolhidas para a abordagem de
combinação de características, com o objetivo de comparar os resultados obtidos pelas duas
abordagens. Ainda na última seção, é apresentada uma discussão a cerca dos resultados obtidos.
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4.1 Bases artificiais

A necessidade de criação de bases artificiais veio do fato de que as bases mais usadas pela
literatura são de uso privado. A confecção de uma base real seria através da segmentação manual
dos locutores e da enumeração de cada um deles nas fontes de áudio da aplicação escolhida,
as quais precisariam ainda serem obtidas e/ou gravadas. Esta confecção é bastante custosa
pois pode lidar com diversas pessoas no áudio, dificultando a tarefa de transcrição de locutores
até mesmo para um humano, e pelas fontes poderem ser de extensa duração. Neste trabalho
procurou-se viabilizar a avaliação da abordagem proposta com bases artificiais de confecção
rápida e automática a partir de alguma base de voz de uso público.

A base de voz pública escolhida para a criação das bases artificiais foi desenvolvida
por YNOGUTI; VIOLARO (2008) para o potuguês brasileiro, direcionada para aplicações de
reconhecimento de fala e de locutores, disponibilizada gratuitamente. A base foi confeccionada
em estúdio e contém trechos de fala de diversas durações e tipos: espontânea, leitura de texto,
leitura de dígitos, palavras isoladas, etc. Ela oferece uma boa diversificação de pessoas em
relação ao gênero, faixa etária e os sotaques de cada região do Brasil, num total de 54 pessoas,
sendo 38 homens e 16 mulheres.

Na criação das bases, escolhe-se o número de homens e mulheres presentes em cada base.
Os indivíduos são selecionados de forma particionada, o que evita que a avaliação do sistema
de transcrição de locutores fique enviezada com as mesmas pessoas utilizadas no treinamento,
validação e teste da rede MLP. Escolhe-se o número de amostras para cada indivíduo da base
pública que será utilizado na artificialização. As amostras com mudanças de locutor são criadas
artificialmente através da união das amostras da base de voz pública selecionadas aleatoriamente
para cada indivíduo, de acordo com a configuração de indivíduos definida em cada base.

Na Seção 4.1.1, é explicada a confecção da base usada na escolha dos parâmetros da
abordagem e treinamento, validação e teste da rede MLP. A Seção 4.1.2 explica a confecção da
base usada na avaliação do sistema de transcrição de locutores proposto.

4.1.1 Base para combinação de características

Para a escolha dos parâmetros e configuração da MLP na abordagem de combinação
de características é confeccionada uma base com no máximo uma mudança de locutor. Ela é
composta por 7 homens e 5 mulheres. Através da seleção aleatória de 50 amostras de cada
indivíduo da base pública, criam-se 600 amostras artificiais contendo apenas um indíviduo de
cada gênero. Realizando outra seleção aleatória de 100 amostras de cada indivíduo da base
pública, criam-se 600 amostras artificiais contendo dois indivíduos, divididas igualmente entre
indivíduos do mesmo gênero e de diferentes gêneros. Existe repetição de indivíduos e amostras
da base pública para construir a base artificial com uma mudança de locutor. A Tabela 4.1 resume
as informações correspondentes da base descrita.
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Table 4.1: Base artificial contendo amostras com no máximo uma mudança de locutor.

Amostras Artificiais - Base I
Tipo Nº de amostras Nº de homens Nº de mulheres Nº de amostras (base pública) por indivíduo Duração (seg)
[H] 350 7 0 50 1 a 9
[M] 250 0 5 50 1 a 9

[H,H] 200 4 0 100 1 a 9
[M,M] 100 0 2 100 1 a 9
[H,M] 200 2 2 100 1 a 9
[M,H] 100 1 1 100 1 a 9
Total 1200 7 (repetição) 5 (repetição) 150 (repetição) 78 min

4.1.2 Base para transcrição de locutores

Para a avaliação do sistema de transcrição de locutores é confeccionada uma base com
múltiplas mudanças de locutor. Ela é composta por 11 homens e 10 mulheres. Através da seleção
aleatória de 25 amostras de cada indivíduo da base pública, cria-se 7 amostras artificiais, 4 delas
com indivíduos de mesmo gênero e 3 delas com indivíduos de diferentes gêneros. Os indivíduos
presentes em cada amostra artificial são enumerados para saber quantos são e para identificar
quem falou em cada mudança. A Tabela 4.2 resume as informações correspondentes da base
descrita, incluindo a quantidade de mudanças de locutor das amostras.

Table 4.2: Base artificial contendo amostras com múltiplas mudanças de locutor. A
coluna Nº de mudanças informa a quantidade de mudanças de locutor presentes nas

amostras enumeradas pela coluna Nº de amostras.

Amostras Artificiais - Base II

Tipo Nº de amostras Nº de homens Nº de mulheres
Nº de amostras
(base pública)
por indivíduo

Nº de mudanças Duração (min)

[H,H,...,H] 2 6 0 25 (149, 124) (8, 11)
[M,M,...,M] 2 0 6 25 (124, 124) (10, 11)

[H,M,...,H,M] 3 5 4 25 (199,199,149) (11, 12, 16)
Total 7 11 10 25 968 79

4.2 Parâmetros e configurações para a combinação de carac-
terísticas

Nesta etapa dos experimentos, são definidos a quantidade de coeficientes de cada car-
acterística acústica, os valores de penalidade λ e do menor índice imin utilizados para cada
característica no algoritmo de detecção de uma mudança de locutor. Também é realizada a
configuração da rede MLP. Os experimentos descritos nesta seção são realizados na base sintética
que contém no máximo uma mudança, descrita na Seção 4.1.1.

A Seção 4.2.1 descreve os experimentos feitos para definir a quantidade de coeficientes e
os parâmetros (λ , imin) para cada característica. A Seção 4.2.2 descreve as configurações da rede
MLP (número de camadas, quantidade de neurônios em cada camada) que foram testadas. Os
resultados dos testes definem qual a melhor configuração da rede será utilizada pela abordagem.
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4.2.1 Definição de parâmetros

Na extração de características é usada uma janela de Hamming de 32 ms deslocada com
sobreposição a cada 10 ms. A definição da quantidade de coeficientes das características foi
feita de forma empírica para cada característica, executando primeiramente os experimentos na
base com múltiplas mudanças com o sistema de transcrição de locutores utilizando a abordagem
Window-Growing. A quantidade de coeficientes que apresentar os melhores resultados para a
etapa de segmentação é selecionanda para a abordagem de combinação de características. Após
os experimentos com a abordagem Window-Growing com os ajustes empíricos na quantidade de
coeficientes, as quantidades que apresentaram os melhores resultados de segmentação foram: 12
MFCCs, F0 com os coeficientes ∆ e ∆2 (primeira e segunda derivadas), 15 LPCs e 12 LPCCs
extraídos dos 15 LPCs, sem o coeficiente c0.

Após a definição da quantidade de coeficientes, o algorimo de detecção de uma mudança
foi excutado para cada característica sobre a base sintética com amostras que possuem no máximo
uma mudança, utilizando os valores de imin: 20, 30, 50, 60, 120 e 150 vetores de características,
e os valores da penalidade λ em um intervalo de 0,3 até 1,5 incrementado por 0,1. A Tabela 4.3
mostra o par de parâmetros que apresentou melhores resultados com o algoritmo.

Table 4.3: Melhores parâmetros para cada característica acústica.

Características Acústicas imin λ

MFCC 100 1,5
F0 150 1,5

LPC 60 1
LPCC 150 1

4.2.2 Configuração da MLP

São avaliadas duas configurações de camada da rede MLP: Uma camada intermediária
e 2 camadas intermediárias. Em relação ao número de neurônios, foram experimentados para
cada camada vários números, e os que mostraram melhores resultados são: MLP com uma
camada contendo 10 neurônios e MLP com duas camadas contendo 4 neurônios na primeira
camada e 2 neurônios na segunda camada. O algoritmo de treinamento utilizado é a resilient

backpropagation. Outras funções de treinamento como a gradiente descendente e a Levenberg-
Marquardt foram testadas também, mas a resilient backpropagation mostrou uma convergência
mais rápida e o menor erro médio quadrático.

Para avaliar qual das configurações de rede apresenta o melhor desempenho é utilizado
o método k-fold cross-validation com k = 10. A configuração escolhida é aquela que possui a
menor média de erro das k partições. A Tabela 4.4 mostra que, na média, a configuração com
uma camada e 10 neurônios apresenta o melhor resultado.
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Table 4.4: Desempenho das configurações da MLP. Calcula-se a média dos erros médios
quadráticos obtidos por cada partição no k-fold.

Camadas Neurônios Erro médio quadrádico (Média do k-fold) (%)
1 10 6,49
2 [4, 2] 6,64

4.3 Avaliação do sistema de transcrição de locutores

Após o ajuste de parâmetros e configurações feitas na abordagem de combinação de
caracterírsticas, são realizados os experimentos no sistema de transcrição de locutores proposto
para comparar seus resultados com os do sistema de transcrição que utiliza a abordagem de
segmentação clássica Window-Growing. A comparação é feita utilizando a abordagem clássica
em três tipos de características acústicas: MFCC, F0 e LPCC, com a configuração apresentada
na Seção 4.2, e com os parâmetros imin e λ ajustados de acordo com a tabela 4.3. A comparação
dos resultados é feita em duas etapas: Comparação dos resultados da segmentação e avaliação da
pureza obtida nos clusters.

A Seção 4.3.1 explica como são avaliados os resultados da segmentação de locutores,
detalhando a configuração dos parâmetros do algoritmo de detecção de múltiplas mudanças,
descrevendo as métricas de avaliação para a segmentação e ilustrando a comparação de resultados.
A Seção 4.3.2 explica como são avaliados os resultados da etapa de agrupamento, detalhando a
configuração do algoritmo de agrupamento e explicando a métrica de avaliação para a etapa. Na
última Seção é feita uma discussão sobre os resultados obtidos para segmentação e agrupamento.

4.3.1 Avaliando a segmentação

Para avaliar os resultados da abordagem proposta e comparar com os resultados da
abordagem clássica Window-Growing são usadas duas taxas de erro: a taxa de perda de detecção
(MDR - miss detection rate) e a taxa de falso alarme (FAR - false alarm rate). É usada uma
janela de tempo como tolerância para calcular as taxas de erro, definida neste experimento com
o valor 2ε = 1seg. O número de perdas de detecção NP é o número de pontos de mudança reais
onde, após centralizar a janela de tolerância em cada ponto real [t− ε, t + ε], nenhum ponto
estimado seja encontrado. O número de falsos alarmes NFA é o número de pontos de mudança
estimados onde, após centralizar a janela de tolerância em cada ponto estimado [t ′− ε, t ′+ ε],
nenhum ponto de mudança real seja encontrado. Seja Nreais o número total de mudanças reais e
Nestimadas o número total de mudanças estimadas, as taxas são calculadas como:

MDR = 100%
NP

Nreais
.

�
 �	4.1

FAR = 100%
NFA

Nestimadas
.

�
 �	4.2



60 CAPÍTULO 4. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Figure 4.1: Curva de erro obtida pelas abordagens na base artificial com múltiplas
mudanças.

A avaliação e comparação de resultados é feita com a curva (MDR, FAR), gerando várias
taxas MDR e FAR através da variação do parâmetro Nini = 2, ...,7 segundos, com incremento
de 1 segundo, do algoritmo de detecção de múltiplas mudanças. O restante dos parâmetros do
algoritmo de detecção de múltiplas mudanças foram configurados empiricamente da seguinte
forma: Ng, Nmax e Ns ajustados com os valores 1 segundo, Nmax

4 e 20 segundos. A Figura 4.1
ilustra a avaliação das duas abordagens. A Tabela 4.5 mostra os valores de cada taxa ilustrados
na curva de erro da Figura 4.1.

Table 4.5: Taxas de erro para cada abordagem. As taxas foram geradas para cada valor
testado do parâmetro Nini = 2, ...,7 segundos. Os resultados da segmentação que possuem

as taxas em destaque são utilizados na etapa de agrupamento.

Resultados da etapa de segmentação de locutores
Window-Growing - MFCC Window-Growing - F0 Window-Growing - LPCC Combinação de Características
MDR (%) FAR (%) MDR (%) FAR (%) MDR (%) FAR (%) MDR (%) FAR (%)

2,62 62,25 17,32 60,37 12,36 59,87 1,31 54,21
2,62 62,25 17,32 60,37 12,36 59,87 2,06 53,88
27,53 63,58 17,32 60,37 12,36 59,87 1,78 53,88
37,92 63,04 33,61 61,46 36,05 63,51 2,53 53,69
42,23 61,64 42,88 61,51 43,45 62,57 7,49 54,84
48,78 61,96 48,03 60,62 49,44 62,09 14,42 55,77
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Table 4.6: Pureza média e número de grupos obtidos pela etapa de agrupamento, através
da segmentação feita por cada abordagem. Esses valores foram calculados para cada

amostra da base artificial com múltiplas mudanças.

Resultados da etapa de agrupamento de locutores
Window-Growing (MFCC) Window-Growing (F0) Window-Growing (LPCC) Combinação de Características
Pureza (%) Nº de grupos Pureza (%) Nº de grupos Pureza (%) Nº de grupos Pureza (%) Nº de grupos

71,03 10 76,95 12 73,70 12 98,92 220
73,98 12 92,34 12 73,12 8 99,58 289
81,39 14 77,17 9 86,05 16 97,50 95
84,33 12 82,23 13 82,51 8 94,19 97
74,48 13 73,49 12 58,49 7 97,22 135
68,13 10 76,21 13 65,76 10 99,40 232
83,60 11 78,62 8 75,59 10 99,16 239

4.3.2 Avaliando o agrupamento

Para a avaliação completa do sistema de transcrição de locutores, a etapa de agrupamento
foi implementada, como descrito na Seção 3.3. A etapa de agrupamento utiliza as respostas da
segmentação de cada abordagem que obtiveram as melhores taxas de perda e falsos alarmes,
correspondentes aos pontos do gráfico da Figura 4.1 mais próximos da origem (0,0), destacados
na Tabela 4.5. Nessa etapa são extraídos vetores com 12 MFCC para representar os grupos.
Utiliza-se a penalidade λ = 2 para o algoritmo HAC-BIC. Esse valor foi ajustado empiricamente
para encontrar os melhores resultados.

Para avaliar os grupos formados, calcula-se a média da pureza de cada grupo. A pureza de
cada grupo é a maior quantidade de amostras de um único locutor dividido pelo total de amostras
do grupo. Esse cálculo ocorre porque além do algoritmo de agrupamento poder selecionar
segmentos de locutores distintos para o mesmo grupo, o próprio segmento pode conter amostras
de locutores distintos, por isso, calcula-se o total de amostras de cada locutor e o identificador
atribuído ao grupo corresponde ao locutor que possui o maior número de amostras. A Figura
4.2 mostra a pureza média das 7 amostras da base artificial após a utilização das respostas
da segmentação, obtidas pela abordagem de combinação de características e pela abordagem
clássica Window-Growing, enquanto a Figura 4.3 ilustra a quantidade de grupos gerados através
de cada abordagem. A Tabela 4.6 mostra os valores de pureza média e número de grupos
ilustrados nos gráficos das Figuras 4.2 e 4.3.

4.3.3 Discussão

A Figura 4.1 mostra uma melhora nas taxas de falsos alarmes obtidas pela abordagem
de combinação de características em todos os casos, e melhores taxas de perda na maioria dos
casos. As taxas também mostram que a abordagem de combinação de características tem pouca
sensibilidade aos valores de Nini. A melhora substancial nas taxas de falsos alarmes mostra que é
possível utilizar diferentes características acústicas e o BIC de forma combinada para aumentar a
discriminação entre os segmentos sem acrescentar perdas de mudanças reais.

A abordagem de combinação de características é computacionalmente mais custosa
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Figure 4.2: Pureza média dos grupos obtidos através da segmentação feita por cada
abordagem.

Figure 4.3: Número de grupos obtidos através da segmentação feita por cada abordagem.
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do que a clássica, com mais características acústicas para extrair e executando o algoritmo de
detecção de uma mudança para cada tipo de característica, nesse caso, quatro vezes. Entretanto,
pela Figura 3.3, observa-se que a arquitetura possui uma baixa dependência dos dados, tanto na
extração de características quanto na execução do algoritmo de detecção de uma mudança. Essas
execuções podem ser paralelizadas utilizando os conceitos de computação paralela.

A avaliação da pureza mostrada na Figura 4.2 comprova a tese de que a abordagem
proposta conseguiu de fato combinar a capacidade de discriminação para segmentar de forma
mais precisa as amostras. O fato de termos uma pureza maior para a abordagem proposta
utilizando a mesma estratégia de agrupamento implica que as respostas da segmentação já
possuem um nível elevado de pureza, ou seja, indica que a segmentação com combinação de
características foi mais precisa ao indicar a mudança de locutor. O elevado nível de pureza
justifica-se também pelo elevado número de grupos, indicando que até mesmo alguns trechos
homogêneos das amostras foram segmentados pela abordagem de combinação de características.
Os trechos homogêneos segmentados não puderam ser agrupados pelo algoritmo devido ao seu
pequeno número de amostras, como foi constatado em uma análise feita no tamanho dos grupos
formados, distorcendo a modelagem por uma simples matriz de covariância, criando assim mais
grupos.

O elevado número de grupos vindos da abordagem de combinação de características
não é um problema, já que este trabalho foca na pureza dos mesmos. O número de grupos
pode ser posteriormente reduzido com técnicas de modelagem mais rosbustas no algoritmo de
agrupamento, utilizando uma etapa de refinamento após a segmentação, ou utilizando um sistema
de identificação de locutores com modelos treinados com as pessoas presentes na amostra.





656565

5
Conclusão

Este trabalho apresenta uma revisão dos principais trabalhos do estado da arte para a
tarefa de transcrição de locutores. São descritas a tarefa, as áreas de aplicação e as principais
etapas de um sistema que realiza esta tarefa. São revisadas as principais técnicas utilizadas no
desenvolvimento das etapas de segmentação e agurpamento, bem como são revisados trabalhos
feitos com características acústipas.

Neste trabalho foi proposta uma abordagem de combinação de características para a etapa
de segmentação de locutores em um sistema de transcrição de locutores. A abordagem utiliza
as respostas BIC do algoritmo que detecta uma mudança de locutor para cada característica
acústica adotada e realiza a combinação das respostas através de uma rede MLP. O objetivo da
abordagem é combinar a capacidade de discriminação de pessoas presentes no sinal de voz que
cada característica acústica possui, e assim, obter melhora nos resultados da segmentação. A
abordagem clássica Window-Growing é modificada, substituindo-se o algoritmo de detecção
de uma mudança de locutor pela abordagem de combinação de características, possibilitando a
detecção de múltiplas mudanças de locutor no sinal de voz.

A etapa de agrupamento de locutores é desenvolvida para constituir um sistema de
transcrição de locutores, incluindo a abordagem proposta e também a abordagem clássica
Window-Growing. Os resultados obtidos pelos sistemas com cada uma das abordagens de
segmentação de locutores são avaliados e comparados. As avaliações são realizadas em uma
base artificial de transcrição de locutores, contendo amostras com múltiplas mudanças de locutor
e com cada locutor devidamente categorizado, construída a partir de uma base de voz pública de
reconhecimento de locutor e de fala. Os resultados dos experimentos mostram que houve uma
melhora significativa na taxa de falsos alarmes em todos os casos analisados, e uma pequena
melhora nas taxas de perda de mudanças em alguns casos, em comparação com o sistema
que utiliza a abordagem clássica. A avaliação também mostra que a pureza dos grupos de
locutores, gerados pela etapa de agrupamento através das respostas obtidas pela abordagem de
combinação de características, tem um nível superior aos grupos gerados através da abordagem
clássica, demonstrando que a combinação de características realizada através do BIC aplicado
às características acústicas adotadas e da MLP alcançou o objetivo de combinar a capacidade
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discriminativa de pessoas para melhorar a resposta da segmentação, garantindo uma maior
homogeneidade nos grupos.

5.1 Contribuições e trabalhos futuros

Como contribuições, temos a introdução de um nova maneira de abordar o problema
de segmentação de locutores como a principal das contribuições, criando uma abordagem que
combina as respostas da detecção de mudança de locutor geradas por diferentes características
acústicas através de um aproximador universal de funções, a rede MLP. Essa nova maneira
de enxergar a segmentação de locutores permite imaginar diversas formas de combinação de
respostas, como a literatura de aprendizagem de máquina tem a mostrar. Outras contribuições
deste trabalho são o desenvolvimento de um sistema de transcrição de locutores que contém
a abordagem de combinação e a avaliação desse sistema em comparação com o sistema de
transcrição que utiliza a abordagem clássica de segmentação.

Como trabalhos futuros, pode-se desenvolver uma base real de voz para sistemas de
transcrição de locutores, com disponibilidade gratuita para pesquisa. Podem-se desenvolver
abordagens similares de combinação, seguindo o mesmo princípio proposto neste trabalho,
utilizando mais características e características acústicas mais recentes, algoritmos mais recentes
de detecção de mudança de locutor, específico para cada característica, e utilizar outras técnicas
para aproximação de funções, ao invés de MLP. Além disso, realizar avaliações para comparação
com abordagens mais recentes de segmentação de locutores e também utilizar algoritmos de
agrupamento de locutores mais recentes.

Ainda como trabalhos futuros, pode-se adaptar o conceito de combinação para a etapa de
agrupamento de locutores, usando mais de uma característica acústica no critério de aglomeração
dos segmentos e decidir se deve haver aglomeração através de classificadores, como RNA, SVM,
etc. Para essa combinação, leva-se em consideração que podemos utilizar diferentes caracterís-
ticas acústicas para um determinado algoritimo de agrupamento, ou diferentes algoritmos de
agrupamento utilizando apenas um tipo de característica, ou também os dois casos, escolher
o algoritmo de agrupamento para cada característica acústica adotada que apresente o melhor
resultado de agrupamento e aplicar as respostas como entrada para um classificador.
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