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Resumo

Souza, Lucas. Meta-aprendizado para a verificação de falante com áudios
de curta duração. Goiânia, 2022. 72p. Dissertação de Mestrado. Instituto de
Informática, Universidade Federal de Goiás.

Um sistema de biometria por voz deve ser capaz de identificar, na prática, um indivíduo
através de áudios de quaisquer durações. Entretanto, os modelos existentes de verificação
de falante tem redução de desempenho ao operar com áudios de durações reduzidas.
Para enfrentar este problema, foi proposta a abordagem MLVL (Meta-Learning Variable-

Length), que consiste em utilizar áudios com durações distintas dentro de um mesmo
episódio durante o meta-aprendizado de uma rede prototypical. O objetivo é tornar a
verificação de falante, independente do conteúdo, mais robusta ao contexto em que o
áudio de confirmação possui curta duração. Os modelos treinados com a abordagem
MLVL foram avaliados em três cenários distintos de áudios com curta duração, obtendo
2,55% como menor valor de EER (Equal Error Rate). Avaliando tais modelos em áudios
com durações maiores, o menor valor de EER obtido foi de 2,40%. Os resultados
superaram os obtidos por diversas pesquisas comparadas nos mesmos cenários, mostrando
o potencial de aplicação prática da abordagem MLVL proposta em um sistema de
biometria por voz.

Palavras–chave

<verificação de falante, biometria por voz, meta-aprendizado, curta duração,
independente do conteúdo.>



Abstract

Souza, Lucas. <Meta-learning for speaker verification with short-length au-
dios>. Goiânia, 2022. 72p. MSc. Dissertation. Instituto de Informática, Univer-
sidade Federal de Goiás.

In practical scenarios, a speaker verification model system must be able to identify a
person given audios of any durations. However, existing speaker verification systems have
low performance when dealing with short-length audios. To face this problem, the MLVL
(Meta-Learning Variable-Length) approach was proposed, which consists of using audios
with different durations within the same episode in the meta-learning of a prototypical
network. The objective is to become text-independent speaker verification more robust to
the context in which the verification audio is short-length. Models trained with the MLVL
approach were evaluated in three different scenarios of short-length audios, obtaining
2.55% as the lowest EER (Equal Error Rate) value. Evaluating such models in audios with
longer durations, the lowest EER value obtained was 2.40%. The results surpassed those
obtained by several studies in the same scenarios, demonstrating the potential practical
application of the proposed MLVL approach in a voice biometrics system.

Keywords

<speaker verification, voice biometrics, meta-learning, short duration, text-
independent.>
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CAPÍTULO 1
Introdução

De acordo com Li et al. 2017, algoritmos de reconhecimento de falante (speaker

recognition) visam reconhecer uma pessoa através da voz. O uso de reconhecimento de
falante em aplicações cotidianas vem aumentando, como em autenticação biométrica,
automação, segurança em transações financeiras, atendimentos na área da medicina e
saúde, personalização de conteúdo de marketing e nas assistentes pessoais por voz, como
por exemplo Apple Siri, Microsoft Cortana, Amazon Alexa e Google Assistant. Constitui-
se, também, como uma importante tarefa no âmbito forense, como ferramenta para a
investigação criminal.

O reconhecimento de falante no “mundo real” é uma tarefa desafiadora, por
fatores tais como (Nagrani, Chung e Zisserman 2017):

• Variações intra-falante: idade, sotaque, emoções, entonação, modo de fala etc;
• Variações extra-falante: ruídos de fundo, músicas, reverberação, variações de canal

etc.

Em Chung et al. 2020 e Liu et al. 2018, os pesquisadores citam que o reconhe-
cimento de falante pode ser dividido em duas categorias. Na categoria conjunto fechado
(closed-set), as identidades que serão utilizadas na etapa de teste também estão presentes
nos dados de treinamento. Portanto, trata-se de um problema de classificação. Na cate-
goria conjunto aberto (open-set) as identidades que serão utilizadas na etapa de teste não
estão presentes nos dados de treinamento. Em vista disso, trata-se de um problema de
otimização de métrica (metric learning).

Há ainda uma outra divisão existente relativa ao conteúdo que está sendo falado.
Caso o conteúdo da fala seja necessário para o reconhecimento do falante, o problema
é definido como dependente do conteúdo (text-dependent). Sistemas em que o falante
necessita pronunciar certas palavras ou frases específicas se enquadram nesta categoria.
Por outro lado, quando o conteúdo da fala não é importante para o reconhecimento,
o problema é definido como independente do conteúdo (text-independent). Trata-se de
uma tarefa mais desafiadora, em que apenas características vocais individualizadoras são
buscadas para se realizar a distinção entre os indíviduos.
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O reconhecimento de falante distingue-se de outros problemas existentes tam-
bém na área de processamento de voz. O reconhecimento de fala (speech recognition),
ou ASR (Automatic Speech Recognition), é a capacidade que permite um programa pro-
cessar a fala humana para a forma escrita (Bohnstingl et al. 2021). Esta tarefa lida com
problemas que necessitam da transcrição textual do conteúdo falado.

A diarização de falante (speaker diarization) é a tarefa de rotular, em arquivos
de áudio ou de vídeo, a identidade das classes ali presentes, inferindo “quem falou
quando"(Park et al. 2022). Esta tarefa lida com problemas relativos à separação dos
falantes existentes em um áudio, gerando segmentos de fala que contém, em cada um,
apenas um falante. Esses segmentos são agrupados em conjuntos, de maneira que cada
conjunto contenha apenas um falante.

O reconhecimento de falante, por sua vez, pode ser definido como qualquer pro-
cesso de tomada de decisão que utiliza características da fala para apontar se determinado
indivíduo é o falante de determinado enunciado (utterance) (Atal 1976).

A tarefa de reconhecimento de falante pode ser dividida em duas classes prin-
cipais: identificação e verificação (Furui 1996), (Nolan 1997). A identificação de falante
consiste em identificar uma voz desconhecida como sendo uma, ou nenhuma, voz de um
conjunto de vozes conhecidas (Naik 1994). A tarefa é comparar uma amostra oriunda
de um falante desconhecido com um conjunto de amostras de falantes conhecidos e, as-
sim, determinar se foi produzida por algum destes (Nolan 1980). A verificação de falante
consiste quando uma identidade de um indivíduo é aceita ou rejeitada, comparando uma
amostra de sua fala contra uma amostra de referência armazenada do indivíduo que ele
julga ser (Nolan 1980).

O tipo de decisão também difere nas duas classes. Para identificação, existem
dois tipos de decisão: se aquela amostra de voz desconhecida foi identificada corretamente
ou não. Para a verificação, há quatro decisões distintas. A decisão tomada está correta de
duas formas: quando o falante é identificado corretamente sendo de fato o falante cadas-
trado, ou reprovado caso não seja de fato a pessoa cadastrada. Entretanto, ainda existem
duas decisões incorretas: quando a identidade do falante é incorretamente rejeitada ou é
incorretamente aceita.

Um sistema de reconhecimento de falante tipicamente pode ser dividido em 3
etapas (Li et al. 2017):

1. Extração de características/estatísticas representativas da voz;
2. Compactação dessas características em vetores de dimensões menores;
3. Etapa de classificação (retorna a classe que a pessoa pertence) ou de verificação

(confirmação da identidade do falante).

Antes da utilização do aprendizado profundo no problema de reconhecimento
de falante, o estado da arte para a etapa de extração de características consistia em
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modelos GMM-UBM (Gaussian Mixture Model - Universal Background Models), assim
como realizado em Reynolds, Quatieri e Dunn 2000, em que se utilizou GMM-UBM
associado à razão de verissimilhança para a tarefa de reconhecimento de falante em
algumas avaliações do desafio NIST SRE (Speaker Recognition Evaluations).

Em Lei et al. 2014 foi utilizada uma rede neural para a extração de característi-
cas a serem inseridas no modelo de representação conhecido como i-vectors (Dehak et al.
2011). Neste cenário, a rede neural substituiu o GMM-UBM na extração de característi-
cas. Uma adversidade desta abordagem é que cada sub-tarefa foi treinada separadamente,
não sendo otimizadas em conjunto para o problema de reconhecimento de falante.

O uso de aprendizado profundo evoluiu drasticamente o estado da arte em
diversas áreas do aprendizado de máquina (machine learning), como em reconhecimento
de fala e detecção de objetos (LeCun, Bengio e Hinton 2015). Além disto, evoluiu também
áreas de outros domínios, como a pesquisa de medicamentos e a genética. As redes neurais
convolucionais trouxeram grandes avanços em processamento de imagem, de fala e de
áudio, enquanto as redes recorrentes progrediram os temas de processamento de texto
e fala. O uso de aprendizado profundo vem ganhando cada vez mais importância na
área de reconhecimento de falante. Trabalhos que utilizam estas técnicas de aprendizado
têm obtido melhor desempenho sobre a tradicional abordagem dos i-vectors (Ravanelli e
Bengio 2019).

Estes avanços em modelos que utilizam aprendizado profundo no problema de
reconhecimento de falante ocorreram, também, devido à presença de grandes quantidades
de dados de treinamento (Bennequin 2019). Todavia, a disponibilidade desses dados nem
sempre é possível na prática. Ainda no campo de processamento de áudio, em áreas
como sintetização de fala ou reconhecimento de fala, houve relevantes incrementos de
conjunto de dados. O reconhecimento de falante, por sua vez, possui o desafio adicional
da dependência de uma quantidade relativamente grande de pessoas participantes para
geração de um conjuntos de dados representativo.

O uso do paradigma de aprendizado de máquina Few-Shot Learning (FSL) tem
apresentado um crescimento relevante em áreas que demandam aprendizados com alto
poder computacional em grandes conjuntos de dados. O conceito surgiu e tem sido
difundido na área de processamento natural de linguagem, em especial, em aplicações
que dependem de modelos de linguagem pré-treinados. De acordo com Bennequin 2019,
o uso de FSL tem ocorrido recentemente na área de processamento de áudio. Entretanto,
a efetividade de seu uso em processamento de fala e reconhecimento de falante ainda é
desconhecida.

Os algoritmos de meta-aprendizado (meta-learning) estão entre os utilizados
para resolver problemas FSL (Bennequin 2019). Tratam-se de algoritmos que “aprendem
a aprender”, isto é, ao amostrar tarefas do tipo FSL a partir de um grande conjunto de
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dados, o aprendizado obtido nestas tarefas é utilizado para resolver novas tarefas com
dados nunca antes vistos (Thrun e Pratt 2012).

A pesquisa Schroff, Kalenichenko e Philbin 2015 trouxe importantes conceitos
nas tarefas de verificação de identidades e meta-aprendizado, através de função de custo
Triplet aplicada à comparação facial. Também trazendo conceitos neste mesmo contexto,
as redes prototypical (Snell, Swersky e Zemel 2017) trouxeram modificações importantes
sobre as redes matching (Vinyals et al. 2016), agora dentro de um contexto FSL. As redes
prototypical atacam o problema de sobreajuste (overfitting) neste contexto, e a referida
pesquisa trouxe os resultados das evoluções aplicadas nas tarefas de reconhecimento de
caracteres manuscritos, classificação em imagem no ImageNet e identificação de espécies
de pássaros.

Os sistemas de reconhecimento de falante têm atingido bons desempenhos em
condições controladas, isto é, utilizando áudios de boa qualidade e com baixo nível
de ruído. Entretanto, do ponto de vista prático, a verificação de falante em áudios de
curta duração, especialmente em ambientes ruidosos e sem controle, é uma das mais
desafiadoras tarefas que são bastante demandadas na temática de voz (Gusev et al. 2020).
O desempenho dos sistemas de verificação de falante do estado da arte é degradado
quando são utilizados com áudios de curta duração (Bhattacharya, Alam e Kenny 2017).

Este trabalho propõe a abordagem MLVL (Meta-Learning Variable-Length),
que utiliza meta-aprendizado para explorar a verificação de falante independente do
conteúdo como um problema de FSL em um contexto de áudios de curta duração. Para
realizar isto, serão utilizados os conceitos apresentados com as redes prototypical, e
durante os episódios no treinamento do meta-aprendizado, será simulada a etapa de testes
desejada: um áudio de verificação de curta duração confrontando um áudio de referência
(enrollment) de duração um pouco maior. Desta forma, os conjuntos de suporte (support

set) e consulta (query set) são gerados com estes áudios de durações distintas, sendo
otimizados em conjunto por aprendizado profundo, trazendo maior robustez ao modelo
de nede neural em situações práticas de uso.

Além desta lacuna de pesquisa, a abordagem proposta se faz bastante útil
também à empresa brasileira de inteligência artificial Cyberlabs, que apoia esta pequisa
e interessa-se em um sistema de reconhecimento de falante que opere neste cenário de
aplicação.

Para verificar o desempenho desta configuração desbalanceada de duração dos
áudios proposta para os episódios de meta-aprendizado durante o treinamento, esta
pesquisa utilizará a arquitetura ResNet-34 (He et al. 2015) como modelo-base de rede
neural. Para a agregação temporal das informações (pooling), será utilizado o método
TAP (temporal average pooling). Além disto, serão empregados mel-espectrogramas
de dimensão 40 como entrada para reduzir a complexidade temporal dos dados, uma
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vez que um tempo de execução curto também é desejado em cenários realistas. Os
conjuntos de dados do VoxCeleb (Nagrani, Chung e Zisserman 2017), (Chung, Nagrani
e Zisserman 2018) serão utilizados para que comparações diretas com outras pesquisas
sejam efetuadas.

Esta pesquisa também visa evoluir o sistema de reconhecimento de falante
denominado por “DNA da Voz”, que fora desenvolvido por este autor e seu orientador
conjuntamente com Rafaello Virgilli, também pesquisador do Instituto de Informática da
Universidade Federal de Goiás. Trata-se de um sistema de biometria por voz, que no ano
de 2019 no II Workshop de Inteligência Artificial organizado pelo referido instituto, foi
premiado na categoria empresarial, demonstrando também a importância do tema também
para o meio de negócios.

As principais contribuições desta pesquisa consistem em:

• É proposta uma abordagem de meta-aprendizado para a verificação de falante
independente de conteúdo para áudios de curta duração, em que cada episódio é
composto de áudios com durações distintas;

• Dado que um sistema de biometria por voz, em um cenário prático, deve ser capaz
de operar com áudios de quaisquer durações, a abordagem proposta também é
avaliada com áudios de durações maiores;

• Os modelos treinados são avaliados nos conjunto de dados VoxCeleb, permitindo
a comparação dos resultados com outras pesquisas nestes cenários, bem com a
reprodutibilidade dos resultados.

1.1 Estrutura da dissertação

Esta dissertação está organizada da seguinte forma:

• No capítulo 2 consta a fundamentação teórica necessária para a compreensão
da pesquisa. Inicia-se por conceitos de processamento digital de sinais, seguidos
do embasamento teórico de redes neurais e aprendizado profundo necessários ao
entendimento da proposta. Finaliza-se o capítulo com as definições de Few-Shot

Learning e meta-aprendizado;
• No capítulo 3 encontra-se o detalhamento da proposta de pesquisa, bem como as

definições para as etapas de treinamento e avaliação dos modelos;
• No capítulo 4 são trazidos os resultados obtidos nos experimentos realizados;
• No capítulo 5 estão contidas conclusões levantadas acerca dos ensaios realizados,

assim como as direções a serem tomadas no futuro desta pesquisa.



CAPÍTULO 2
Fundamentação Teórica

As seções a seguir trazem os conceitos essenciais para a compreensão teórica
desta pesquisa, partindo a princípio pela fundamentação necessária da área de processa-
mento digital de sinais.

2.1 Digitalização de um sinal de fala

Um sinal basicamente é uma grandeza ou valor que varia em função de outra
grandeza. Por exemplo, o som consiste na variação da pressão do ar em um ponto do
espaço em função do tempo. O som é um sinal analógico, isto é, uma onda contínua que
varia em função do tempo, como a exemplificada na Figura 2.1(a).

Para que seja possível o processamento de um sinal sonoro por meios computa-
cionais é necessário realizar o processo de digitalização. Basicamente, estes sinais passam
por duas etapas: amostragem e quantização.

Considere um sinal arbitrário g(t), que é especificado para todo tempo t . Um
segmento deste sinal é mostrado na Figura 2.1(a). Suponha que sejam tomadas amostras
do sinal g(t) a uma taxa uniforme, a cada Ts segundos. Esta é a etapa de amostragem,
assim como exemplificado na Figura 2.1. Este intervalo de tempo Ts é conhecido como
intervalo de amostragem, e seu valor inverso ( 1

Ts
= Fs) é chamado de taxa de amostragem,

que é medida em amostras por segundos ou hertz.
Um importante conceito para esta etapa é o teorema de amostragem de Nyquist-

Shannon (Nyquist 1928), que faz uma relação entre a taxa de amostragem escolhida
e o limite de frequências presentes no sinal resultante. Em outras palavras, a taxa de
amostragem deve ser maior que o dobro da componente de maior frequência presente no
sinal a ser amostrado, ou:

Fs > 2∗Fn (2-1)

onde Fs é taxa de amostragem e o valor de frequência Fn é a componente de
maior frequência presente no sinal, conhecida como frequência de Nyquist. Logo, valores
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de frequência que ultrapassem Fs/2 não serão preservados neste processo.

(a) Sinal analógico.

(b) Versão amostrada para este sinal analógico.

Figura 2.1: O processo de amostragem de um sinal.

Após o processo de amostragem, cada amostra do sinal representa um valor do
sinal em determinado instante. Assim como ilustrado na Figura 2.2, na etapa de quantiza-
ção estas amostras são convertidas para níveis que estão presentes em um conjunto finito
de possíveis valores. Esta etapa é necessária para que possa ocorrer o armazenamento di-
gital das informações, porque sem ela cada amostra precisaria de um número infinito de
bits para ser representada. Em um sinal quantizado, cada amostra é representada com um
número finito de bits.

Neste momento, estabelece-se outro conceito importante que influencia direta-
mente na qualidade do processo de digitalização: a profundidade de bits (bit depth). É
este parâmetro que define a quantidade de niveis possíveis de amplitude que haverão no
sinal digitalizado. Por exemplo, para 16 bits por amostra, pode-se representar 65536 ní-
veis distintos, isto é, 216. Entre os exemplos comuns para valores de profundidade de bits

pode-se citar os CDs de áudio (Compact Disk Digital Audio) (Peek 2010), que utilizam
16 bits por amostra, e os DVDs de áudio e Discos Blu-Ray, que podem suportar até 24
bits por amostra.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 2.2: Processo contendo as etapas de amostragem (parte superior) e de quantização
(parte inferior) de um sinal.

2.2 A Transformada Discreta de Fourier

As análises de Fourier compreendem diversas ferramentas matemáticas bastante
úteis na análise e processamento digital de sinais. Basicamente envolvem a decomposição
de um sinal em suas componentes senoidais. Quando o sinal é periódico, essa decomposi-
ção é conhecida como Série de Fourier. Para os sinais não-periódicos, essa decomposição
é chamada de Transformada de Fourier.

Seja f (t) um sinal contínuo, onde sejam tomadas N amostras denotadas por
f [0], f [1], f [2], ..., f [k ], f [N − 1]. A Transformada Discreta de Fourier (Discrete Fourier

Transform - DFT) F [n] da sequência f [k ] pode ser escrita por:

F [n] =
N−1

∑
n=0

f (k )e−j 2π
N nk ,n = 0,1,2, ..,N −1 (2-2)

A DFT cumpre um importante papel em muitas aplicações de processamento de
sinais digitais, como filtragem linear e análise espectral (Proakis 2001). Todavia, existem
outros algoritmos mais eficientes para cálculo da DFT.
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Para atingir esta computação mais eficiente, pode ser utilizada uma classe de al-
goritmos chamada de algoritmos FFT (Fast Fourier Transform). Dentre estes algoritmos,
as FFT de raiz 2 (isto é, o tamanho da DFT é uma potência de 2) são de longe as mais
utilizadas (Proakis 2001).

Os algoritmos FFT são eficientes porque utilizam um reduzido número de
operações aritméticas se comparado à computação direta da DFT. Para alcançar esta
eficiência, eles empregam a estratégia dividir-e-conquistar (divide-and-conquer), através
da qual a computação original da DFT é decomposta em sucessivas DFTs menores
(Haykin 2013).

2.3 Espectrogramas

Um espectrograma pode ser definido como um gráfico de intensidade (geral-
mente em escala logarítmica, como por exemplo a escala decibel) da Transformada de
Fourier de Curto-Termo (Short-Time Fourier Transform - STFT) (Smith 2007)1. A STFT
de um sinal de áudio trata-se de uma sequência de espectros calculados sobre curtos in-
tervalos de tempo.

A forma mais comum de exibição de um espectrograma consiste em uma
representação gráfica em que o eixo vertical representa o espectro de frequências e o eixo
horizontal representa as informações temporais. Uma terceira dimensão nesta forma de
exibição é a amplitude (ou energia ou intensidade) de uma certa frequência em um certo
tempo, representada pela intensidade da cor naquele ponto. Na Figura 2.3 é mostrada, na
parte superior, a forma de onda de um áudio do conjunto VoxCeleb1, e na parte inferior
um espectrograma para este áudio. Alguns dos parâmetros utilizados na geração deste
espectrograma estão listados na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Parâmetros para geração do espectrograma da Figura 2.3.

Parâmetro Valor
Taxa de amostragem 16 kHz
Resolução de bits 16 bits
Resolução FFT 1024
Função de janelamento Blackman-Harris

O espectrograma é resultado de sucessivos cálculos do espectro de frequências
do sinal para diversas janelas consecutivas que se deslocam no tempo. Ou seja, cada linha
vertical presente na imagem de um espectrograma corresponde a uma FFT calculada para
aquele instante de tempo. Estes resultados vão sendo colocados lado a lado, compondo a

1https://ccrma.stanford.edu/~jos/mdft/Spectrograms.html
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Figura 2.3: Exemplo de espectrograma para um áudio do conjunto de dados VoxCeleb1.

imagem final, podendo inclusive haver sobreposição dependendo do passo e do tamanho
da janela utilizada.

Em programas de processamento de áudio, o número de pontos de FFT geral-
mente define o tamanho da janela utilizada. A utilização de FFTs com janelas grande
pode trazer problemas por resultar em menor detalhamento das características momen-
tâneas do sinal. Por outro lado, utlizando valores de FFT com poucos pontos, perde-se
resolução espectral. Na Figura 2.4 é mostrada a comparação entre a geração de um espec-
trograma variando o valor da FFT. No espectrograma superior, foram utlizados 64 pontos
de FFT, o que privilegia resolução temporal. No espectrograma inferior, foram utilizados
8192 pontos de FFT, que traz uma maior resolução espectral. Portanto, a visualização de
um espectrograma deve-se levar em conta esse equilíbrio entre as informações temporais
e espectrais.

O método de janelamento, que é portanto realizado previamente à aplicação da
FFT, tem grande importância na geração do espectrograma. Este processo é efetuado
multiplicando-se o sinal por uma função de janelamento. Após o janelamento (ou trunca-
mento do sinal), ocorrem mudanças no espectro original, e esse efeito é conhecido como
vazamento espectral (spectral leakage), que depende do tipo e do tamanho da janela esco-
lhidos. Observando o espectro mostrado na Figura 2.5, percebe-se este efeito. Utilizando
uma janela de tamanho 10 ms do tipo triangular, surgem diversas frequências espalhadas
pelo espectro devido ao truncamento do sinal, enquanto deveria ser observada apenas a
frequência isolada com pico em 1500 Hz para este sinal de exemplo.

Existem diversos tipos de janelamentos distintos, cada um com diferentes carac-
terísticas de formato no domínio do tempo, o que influencia a geração do espectro. A
Figura 2.6 mostra a comparação entre algumas as funções de janelamento mais utiliza-
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Figura 2.4: Comparação da geração de um espectrograma com diferentes valores de
pontos de FFT. No espectrograma superior, utilizou-se 64 pontos. No espectrograma
inferior, utilizou-se 8192 pontos.

das, para este mesmo sinal-exemplo2: triangular (vermelho), Hann (laranja), Hamming
(verde), Blackman-Harris (azul) e Welch (roxo).

Os valores de amplitude (ou energia ou intensidade) em um espectrograma
geralmente são exibidos em uma escala logarítmica, sendo amplamente utilizada a escala
decibel. O decibel (dB) é uma medida adimensional que expressa a taxa entre duas
grandezas (geralmente energia, potência ou intensidade) em relação a um valor de
referência. Seus valores são expressos em escala logarítmica de base 10. Trata-se de uma
escala bastante utilizada para medição de intensidade sonora, sendo medida pela seguinte
equação:

IdB = 10 log
I
I0

(2-3)

em que IdB é a intensidade sonora medida em decibéis, I é a intensidade sonora
observada e I0 é o valor de intensidade sonora de referência.

Em um espectrograma é possível variar parâmetros desta conversão logarítmica.
A Figura 2.7 mostra, para o mesmo áudio presente no conjunto de dados VoxCeleb1,
o resultado da variação do parâmetro que limita a saída dos valores de intensidade
convertidos para a escala decibel. Isto pode ser analisado como um limiar das intensidades

2Senóide de 1500 Hz; 512 pontos de FFT; 44,1 kHz de taxa de amostragem e 16 bits de profundidade.
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Figura 2.5: Espectro para um sinal senóide de 1500 Hz, evidenciando o vazamento
espectral após realização de um janelamento triangular de 10 ms.

que são, ou não, exibidas na imagem. De acordo com o contexto de aplicação pretendido,
pode-se trazer mais informações ao espectrograma ou evidenciar pontos específicos
desejados (como por exemplo, os formantes da voz).

2.3.1 A escala mel

A escala mel consiste em uma transformação logarítmica aplicada aos valores
de frequência de um sinal. Trata-se de uma escala bastante utilizada na área de processa-
mento de voz, sendo aplicada aos valores de frequências em hertz de um espectrograma.
Na temática de reconhecimento de falante, o uso da escala mel tem sido referenciado por
reproduzir as características da audição humana, em que a percepção de frequências não
ocorre de maneira linear, havendo uma melhor percepção das variações em sons de baixa
frequência do que em sons de alta frequência.

Uma das expressões mais populares para conversão de um valor de frequência
em hertz para mels é (OShaughnessy 1987):

m = 2595 log10

(
1 +

f
700

)
= 1127 ln

(
1 +

f
700

)
(2-4)

onde m é o valor na escala mel e f é o valor da frequência em hertz.
A Figura 2.8 mostra a variação dos valores de frequência em hertz em relação

aos valores em mels. O valor de 1000 hertz foi atríbuido como ponto de referência para
1000 mels (Stevens, Volkmann e Newman 1937).

Os espectrogramas com escala mel (ou mel-espectrogramas) têm obtido os
melhores resultados nesta temática. Além disto, eles tem sido escolhidos em tarefas além
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Figura 2.6: Comparação espectral entre algumas funções de janelamento.

do reconhecimento de falante pois considera-se que possuem informações suficientes
mesmo com tamanhos reduzidos (Choi et al. 2018). Isto é perceptível no exemplo de mel-
espectrograma da Figura 2.9(a), em que percebe-se um maior detalhamento nas baixas
frequências, região onde há características importantes para a reconhecimento por voz,
como por exemplo o pitch. Todavia, ainda relata-se que um espectrograma com escala
linear de frequências, como o exemplificado na Figura 2.9(b), é mais próximo do sinal
original, e as redes neurais podem desempenhar melhor uma tarefa específica com seu
uso do que com mel-espectrogramas (Choi et al. 2018).

2.4 Redes Neurais e o aprendizado profundo

Nesta seção serão apresentados os conceitos relacionados à redes neurais e
aprendizado profundo, importantes ao entendimento desta proposta de pesquisa.

2.4.1 Perceptron

O perceptron foi proposto nos anos de 1950 e 1960 pelo cientista Frank Rosen-
blatt, que tentou criar uma máquina que sentisse, reconhecesse, relembrasse e respondesse
como a mente humana (Rosenblatt 1958). Rosenblatt inspirou-se em um estudo anterior
feito por Warren McCulloch e Walter Pits (McCulloch e Pitts 1943), que propuseram um
modelo de neurônio biológico.
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(a) 50 dB. (b) 60 dB.

(c) 70 dB. (d) 80 dB.

Figura 2.7: Variação do parâmetro limitante das intensidades.

Um perceptron, como o ilustrado pela Figura 2.10, recebe entradas x1, x2,...,xn,
e produz uma única saída. Rosenblatt propôs uma única regra para computar a saída
do perceptron: ele introduziu os pesos (w1,w2, ...,wn), números reais que expressam a
importância de uma respectiva entrada para a saída. A saída do neurônio, conforme mostra
a Equação 2-5, é determinada se a soma ponderada é maior ou menor do que um valor de
limiar (Nielsen 2015).

saida =

0, se ∑j wjxj ≤ l imiar

1, se ∑j wjxj > l imiar
(2-5)

Duas alterações foram realizadas na Equação 2-5. A primeira delas foi reescrever
o somatório como um produto interno, isto é, w · x = ∑j wjxj , em que w e x são vetores
cujos componentes são os pesos e as entradas, respectivamente. A segunda modificação
consistiu em inserir um bias b, em que b ≡ −limiar. Logo, a equação para o perceptron

pode ser reescrita por (Nielsen 2015):

saida =

0, se w · x + b ≤ 0

1, se w · x + b > 0
(2-6)

Uma adversidade desta proposta consiste no fato de que pequenas mudanças
nos valores dos pesos ou do bias em um perceptron podem, algumas vezes, causar uma
grande mudança na saída. Para contornar este problema, os sigmoid perceptrons foram
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Figura 2.8: Variação dos valores de frequência em hertz (eixo horizontal) em relação aos
valores em mels (eixo vertical).

(a) Escala mel. (b) Escala linear.

Figura 2.9: Distinção dos valores de frequência presentes em um espectrograma quando
exibidos em escala mel ou em escala linear.

introduzidos (Nielsen 2015). Os sigmoid perceptrons são similares ao perceptron, porém
trazem modificações nos valores de saída, acrescentando uma função sigmóide (Equação
2-7) antes da saída. Realizando isto, ocorrem algumas novidades como introdução de
não-linearidade ao sistema e maior alcance dos valores de saída. Utilizando uma função
de ativação sigmóide σ, a saída se torna σ(wx + b). Desta forma, os valores de saída não
serão apenas 0 ou 1, o que pode ser útil, por exemplo, para representar a intensidade dos
píxeis em uma imagem de entrada em uma rede neural (Nielsen 2015).

σ(z) ≡ 1
1 + e−z (2-7)

2.4.2 Perceptrons de multicamada e a retropropagação

Algumas proposições importantes foram realizadas pela pesquisa Rumelhart,
Hinton e Williams 1986. Uma delas consiste na introdução das camadas ocultas, que
são neurônios que ficam entre a camada de entrada e a camada de saída, como ilustrado
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Figura 2.10: Ilustração de um perceptron.

na Figura 2.11, permitindo a rede neural realizar tarefas mais complexas. Isto gerou os
perceptrons de multicamada (multilayer percepetrons - MLP). As redes que utilizam
muitas camadas ocultas são denominadas redes profundas (o que dá origem ao termo
“aprendizado profundo").

Figura 2.11: Ilustração de um perceptron de multicamada, com suas camadas ocultas.

Até a referida pesquisa Rumelhart, Hinton e Williams 1986, as redes neurais
eram conhecidas pelo termo feedforward, isto é, a saída de uma camada é utilizada
como entrada para a camada seguinte, sendo a informação sempre alimentada adiante
na rede neural. Entretanto, uma outra proposição realizada pela pesquisa é a utilização
do algoritmo da retropropagação (backpropagation), que apesar de proposto nos anos de
1970 (Nielsen 2015), teve sua importância reconhecida de fato em Rumelhart, Hinton e
Williams 1986. Este algoritmo consiste em um procedimento para repetidamente ajustar
os valores dos pesos de forma a minimizar a diferença entre a entrada atual e o valor
de saída desejado. Neste caso, a informação é retropropagada pela rede neural para a
atualização destes valores dos pesos.

2.4.3 O gradiente descendente

A maioria dos algoritmos de aprendizado profundo envolvem algum tipo de
otimização, seja do tipo minimização ou maximização de alguma função f (x). Esta
função que deseja-se minimizar ou maximizar é conhecida por função-objetivo (objective
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function). Quando a otimização é de minimização, esta função também é conhecida por
função-custo (loss function ou cost function) (Goodfellow, Bengio e Courville 2016).

Supondo a função y = f (x), onde x e y são números reais, a derivada da função
é utilizada para minimizar a função, uma vez que ela expressa como alterar o valor de x

realizando uma pequena alteração em y (Goodfellow, Bengio e Courville 2016). Pode-se,
portanto, reduzir a função f (x) alterando o valor de x em pequenos passos na direção do
sinal oposto da derivada. Esta técnica é conhecida como gradiente descendente (Cauchy
et al. 1847). O parâmetro conhecido como taxa de aprendizagem (learning rate) consiste
no valor escalar positivo que determina o tamanho destes passos.

Quando a derivada é igual a zero, não há informações sobre para qual direção
deve-se seguir para a otimização com o gradiente. Estes pontos são conhecidos como
pontos críticos, e estão ilustrados na Figura 2.12. Um mínimo local é um ponto em que a
a função f (x) é menor do que os outros pontos da vizinhança, não sendo possível diminuir
mais seu valor em passos infinitesimais. Um máximo local é um ponto em que a função
f (x) é maior do que os outros pontos da vizinhança, não sendo possível aumentar mais
seu valor em passos infinitesimais. Alguns pontos críticos não são nem mínimos nem
máximos locais. Estes pontos são conhecidos por saddle points (Goodfellow, Bengio e
Courville 2016).

Figura 2.12: Representação para os pontos críticos que podem ser alcançados durante a
otimização com o gradiente descendente. Extraída de Goodfellow, Bengio e Courville
2016.

Um ponto que obtém o menor valor absoluto é conhecido por mínimo global. No
contexto do aprendizado profundo, frequentemente são otimizadas funções que podem
possuir muitos mínimos locais que não são mínimos globais, além de alguns saddle

points. Estes pontos podem dificultar bastante a otimização, especialmente quando a
entrada da função é multidimensional (Goodfellow, Bengio e Courville 2016).

2.4.4 Redes neurais convolucionais

Redes neurais convolucionais (Convolutional Neural Network - CNN) são arqui-
teturas de redes neurais de multicamadas que utilizam a operação matemática de convolu-
ção em pelo menos uma de suas camadas. Tratam-se de redes designadas para processar
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dados na forma de múltiplas sequências, como por exemplo os sinais e texto (dados em
uma dimensão), as imagens e os espectrogramas (dados em duas dimensões) e os vídeos
(dados em três dimensões) (LeCun, Bengio e Hinton 2015).

As camadas convolucionais são os blocos principais constantes em uma rede
neural convolucional. Elas são constituídas por filtros treináveis (os núcleos ou kernels)
que a rede busca otimizar durante o treinamento. Conforme ilustrado na Figura 2.13, as
operações de convolução são aplicadas entre o dado de entrada (input data) e estes kernels,
computando-se o produto interno que é somado em um único valor. O resultado desta
operação é conhecido por mapa de características (feature map ou convoluted feature).

Figura 2.13: Operações de convolução realizadas nas camadas convolucionais. Extraída
de Yin 2019.

Uma arquitetura de rede neural convolucional possui basicamente três idéias:
campos receptivos locais, pesos compartilhados e agregação (Nielsen 2015).

Como usual, os valores de entrada (píxeis) são conectados à camada oculta de
neurônios. Entretanto, não há uma conexão entre cada píxel de entrada para cada neurônio
oculto. Em vez disto, são realizadas pequenas conexões em algumas regiões da imagem.
Esta região na imagem de entrada é conhecida por campo receptivo local (local receptive

field) para um neurônio oculto. Durante as operações de convolução, o campo receptivo
local vai se deslocando por toda a imagem de entrada. Este deslocamento geralmente
é realizado de píxel em píxel. Entretanto, esse salto pode ser maior, sendo controlado
através do parâmetro denominado stride (Nielsen 2015).

Todos os neurônios ocultos compartilham os mesmos valores de pesos e bias.
Os pesos para cada mapa de característica são conhecidos por pesos compartilhados, da
mesma forma que os valores dos bias são conhecidos por bias compartilhados. Estes
valores dos pesos e dos bias definem os filtros treináveis (Nielsen 2015).

Outro elemento importante presente nas redes neurais convolucionais é a camada
de agregação das informações (pooling layer). Esta camada geralmente é utilizada logo
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após a camada convolucional, condensando as informações presentes nos mapas de
características recebidos pela camada anterior (Nielsen 2015).

Os métodos de agregação mais comuns existentes na literatura são o agrupa-
mento por média average pooling e o agrupamento por valor máximo max pooling, que
são filtros de média e valor máximo, respectivamente. A Figura 2.14 ilustra estes dois
tipos de agrupamentos. Para o agrupamento por valor máximo, o maior valor de cada
bloco é repassado adiante. Para o agrupamento por média, repassa-se o valor da média
aritmética dos valores presente dentro de cada bloco.

Figura 2.14: Esquema ilustrativo dos agrupamentos por média (average pooling) e por
valor máximo (max pooling).

O resultado gerado pelas camadas e blocos convolucionais usualmente também
é seguido, assim como nos sigmoid perceptrons, por uma operação não-linear, através
de uma função de ativação. As funções de ativação frequentemente utilizadas em redes
neurais convolucionais são a ReLU (Rectified Linear Unit), LeakyReLU, Tanh (tangente
hiperbólica) e a softmax. Esta última consiste em uma das funções de ativação mais uti-
lizadas em CNNs (Liu et al. 2017), especialmente em problemas de multi-classificação.
Geralmente alocada ao final das camadas convolucionais, ela computa os valores recebi-
dos por estas camadas e gera scores de probabilidade. A equação da função de ativação
softmax pode ser escrita por (Liu et al. 2017):

L =
1
N ∑

i
− log

(
efyi

∑j efj

)
(2-8)

onde fj denota o j-ésimo elemento (j ∈ [1,K ] e K é o número de classes) do vetor
de pontuações f (scores) e N é número de dados de treinamento.
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2.5 Etapas para treinamento de modelos de reconheci-
mento de falante

Nesta seção serão discutidas as principais referências presentes na literatura na
área de reconhecimento de falante, analisando as abordagens tomadas por cada pesquisa
para as diversas etapas existentes durante a implementação destes modelos.

2.5.1 Conjunto de dados

A utilização de aprendizado profundo para resolver problemas de imagem tem
se consolidado nos últimos anos, ocorrendo o surgimento de grandes conjuntos de dados
na área. No domínio de áudio, o mais citado neste sentido atualmente é o VoxCeleb.

Em 2017 foi criada a primeira versão do conjunto de dados (Nagrani, Chung
e Zisserman 2017). Tratam-se de áudios extraídos de 1251 celebridades através da
plataforma YouTube. São dados relativamente balanceados quanto a gênero, em que 55%
são falantes masculinos. Todos os áudios, segundos os pesquisadores, estão degradados
por ruídos do mundo real, que são conversas de fundo, risos, falas simultâneas, além da
existência de diferentes acústicas sonoras e equipamentos de gravação.

No ano seguinte, em 2018, os pesquisadores publicaram numa nova versão:
o VoxCeleb2 (Chung, Nagrani e Zisserman 2018). Este contém mais de 1 milhão de
arquivos de áudio, de mais de 6000 celebridades, também extraídos do YouTube. Na
Tabela 2.2 estão contidas outras informações a respeito dos conjuntos de dados VoxCeleb.

Tabela 2.2: Características dos conjuntos de dados VoxCeleb. Informações extraídas de
Nagrani, Chung e Zisserman 2017 e Chung, Nagrani e Zisserman 2018.

Parâmetro VoxCeleb1 VoxCeleb2
Falantes 1251 6112
Utterances 153516 1128246
Média de utterances por falante 116 185
Média de duração (s) das utterances 8,2 7,8

Apesar de ser o mais expressivo na área, há pesquisas que utilizam outros con-
juntos de dados. Além do VoxCeleb, também nota-se o uso dos conjuntos de dados NIST
SRE, TIMIT (Garofolo et al. 1992), LibriSpeech (Panayotov et al. 2015) e DeepMine
(Zeinali, Sameti e Stafylakis 2018).

2.5.2 Preparação dos arquivos de áudio

A etapa de escolha da forma em que os áudios serão inseridos no modelo de rede
neural é de fundamental importância. Há várias formas de realizar este estágio, trazendo
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alguns dos conceitos da área de processamento digital de sinais discorridos anteriormente
neste capítulo.

O trabalho Yadav e Rai 2019 utiliza espectrogramas gerados com um janela-
mento de Hamming com 20 ms de largura, com um passo de 10 ms e uma FFT de 320
pontos. As pesquisas Cai, Chen e Li 2018, Kim et al. 2019 e Heo et al. 2020 utilizam
mel-espectrogramas com 64 mels e janelas de tamanho 25 ms.

O estudo Chung et al. 2020 utiliza espectrogramas de dimensão 257, extraídos
com uma janela de Hamming de 25 ms e passo de 10 ms, para os modelos com arquitetura
Thin ResNet. Para os modelos de arquitetura VGG e Fast ResNet, são usados mel-
espectrogramas com 40 mels, extraídos com o mesmo janelamento e passo.

Trazendo uma abordagem distinta, na pesquisa Ravanelli e Bengio 2019 as
amostras de áudio são inseridas diretamente no modelo.

2.5.3 Arquitetura de rede neural

Em reconhecimento de falante utilizando aprendizado profundo, grande parte
das pesquisas existentes utilizam uma arquitetura inicial já consolidada, e a partir dela
são feitas adaptações direcionadas para o contexto específico de pesquisa.

O uso de redes neurais convolucionais é um dos fatores mais importantes na
evolução recente nas áreas de processamento de imagem, vídeo e áudio (LeCun, Bengio e
Hinton 2015). Embora tenham sido introduzidas em 1989 (LeCun et al. 1989), ganharam
maior popularidade após o modelo AlexNet vencer o renomado desafio Imagenet Large

Scale Visual Recognition Challenge em 2012 (Krizhevsky, Sutskever e Hinton 2012).
Na arquitetura conhecida como VGG (Visual Geometry Group) (Simonyan e

Zisserman 2015), desenvolvida inicialmente para a área de processamento de imagem,
há presença de blocos compostos por convoluções em duas dimensões e camadas de
agregação. A Figura 2.15 mostra o diagrama de blocos existentes na VGG16, que possui
16 camadas no total. Todavia, a variante desta arquitetura com 19 camadas (VGG19) é
também bastante citada na literatura.
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Figura 2.15: Modelo VGG16, que foi proposto em Simonyan e Zisserman 2015. Imagem
extraída de Tammina 2019.
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A arquitetura VGG tem sido utilizada como modelo base por alguns trabalhos
na área de reconhecimento de falante, como em Chung et al. 2020, Nagrani, Chung e
Zisserman 2017 e Chung, Nagrani e Zisserman 2018.

Todavia, a arquitetura Residual Network (ResNet) (He et al. 2015) é atualmente
a mais utilizada como modelo-base para esta área de pesquisa. Uma rede neural residual
possui atalhos e inserções na rede que a tornam mais simples e com menos parâmetros do
que uma VGG, por exemplo.

A Figura 2.16 mostra o esquema ilustrativo de um bloco residual presente na ar-
quitetura das redes residuais. Estes atalhos trazem duas grandes vantagens. Primeiramente
contornam um obstáculo que vinha sendo frequentes em pesquisas: o progressivo aumento
do número de camadas nas redes neurais que traziam como consequência a degradação
do gradiente (vanishing gradient) durante o treinamento. Com a utilização destes atalhos,
o gradiente encontra um caminho livre para percorrer. Outra vantagem para estes atalhos
é auxiliar caso alguma camada esteja prejudicando o desempenho do modelo. Neste ce-
nário, os atalhos servem como um mecanismo auxiliar de regularização do treinamento,
que são técnicas que visam combater o sobreajuste de um modelo.

Figura 2.16: Esquema ilustrativo de um bloco residual. Extraída de He et al. 2015.

A Figura 2.17 compara a arquitetura VGG19 com a ResNet-34 (34 camadas)
em 2 versões: uma versão sem os blocos residuais (plain) e outra contendo estes blocos
(residual). Cabe ressaltar que há ainda outras versões destas redes residuais que são
exploradas na literatura, como a ResNet-50, ResNet-101 e ResNet-152.
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Figura 2.17: Modelo VGG19 e modelos ResNet-34, com (residual) e sem (plain) blocos
residuais. Extraída de He et al. 2015.
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A ResNet é a arquitetura que mais tem sido utilizada na área de reconhecimento
de falante, como nas pesquisas em Cai, Chen e Li 2018, Kim et al. 2019, Yadav e Rai
2019, Xie et al. 2019, Heo et al. 2020, Chung et al. 2020 e Chung, Nagrani e Zisserman
2018.

2.5.4 Agregação das informações

Outra importante etapa na modelagem de sistemas de reconhecimento de falante
é a escolha da forma de agregação das informações (pooling). Nesta fase, os espectro-
gramas têm sua dimensionalidade reduzida, preparando estes dados para a subsequente
geração do vetor de características desejado (embedding).

Os espectrogramas não são imagens convencionais. Conforme descrito na seção
2.3, são representações gráficas dos valores de frequência pelo tempo decorrido. Por
isto, diversos trabalhos propuseram formas distintas de realizar esse agrupamento de
informações, visando preservar as características da fala presentes nestas imagens.

As formas mais simples utilizadas na tarefa de reconhecimento de falante são o
agrupamento por média average pooling e o agrupamento por valor máximo max pooling.
Este tipo de agregação é encontrado em Ravanelli e Bengio 2019, Chung et al. 2020 e
Chung, Nagrani e Zisserman 2018.

Nesse processo para a geração do vetor de características, tradicionalmente a
média dos valores é o método mais utilizado (Okabe, Koshinaka e Shinoda 2018). Uma
outra denominação para esta etapa no problema de reconhecimento de falante é realizar a
agregação das informações a nível de espectrogramas (frame-level features) para se gerar
informação a nível de enunciados (utterance-level features).

O método TAP (temporal average pooling), utilizado em alguns dos trabalhos
mais relevantes desta temática, como em Nagrani, Chung e Zisserman 2017, Chung,
Nagrani e Zisserman 2018 e Chung et al. 2020, também realiza um cálculo de média
dos valores, reduzindo a dimensionalidade dos mapas de características e preparando os
dados para a geração do vetor de características. A maior diferença está na dimensão em
que é efetuada a média dos valores. No método TAP inicialmente é calculada a média
de todos os valores presentes nas linhas verticais de um espectrograma. Este cálculo
inicial preserva as informações temporais (eixo horizontal) e compacta as informações
de frequência (eixo vertical). Em seguida, é realizada a média destes valores temporais,
resultando em uma dimensão final “1x1".

Outros estudos trouxeram grandes inovações nesta etapa. Trata-se do uso de
mecanismos de atenção (Vaswani et al. 2017), uma ideia proveniente do segmento de
processamento de texto que permite ao modelo saber quais dados são mais relevantes para
o aprendizado. Considerando o fato de que alguns espectrogramas carregam informações
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mais relevantes do que outros, esta abordagem tem sido empregada no reconhecimento
de falante, com o propósito de seleção dos espectrogramas que trazem informações mais
úteis para a diferenciação entre falantes.

Este uso de mecanismos de atenção em reconhecimento de falante iniciou-se
com camada de agrupamento proposta conhecida como SAP (Self-Attentive Pooling), que
foi utilizada em Heo et al. 2020 e em Chung et al. 2020. A pesquisa Okabe, Koshinaka e
Shinoda 2018 trouxe ainda novas evoluções sobre o SAP, criando a camada ASP (Attentive

Statistics Pooling). Ela também foi utilizada nas pesquisas Thienpondt, Desplanques e
Demuynck 2020 e Heo et al. 2020.

2.5.5 Funções de custo

Diversas funções de custo provenientes da área de processamento de imagem
vêm sido exploradas na tarefa de reconhecimento de falante. Conforme descrito no
Capítulo 1, o tema de reconhecimento de falante pode ser abordado como um problema
de classificação ou de otimização de métrica.

Na abordagem da classificação, existe uma série de sucessivas funções de custo
baseadas na função de custo softmax loss. A definição do termo softmax loss foi realizada
em Liu et al. 2017, e conforme exibido na Figura 2.18, trata-se da combinação da função
de custo entropia-cruzada, uma função de ativação softmax e uma camada totalmente
conectada fc (fully-connected layer).

Figura 2.18: Ilustração da definição de uma função de custo softmax loss. Informações
extraídas de Liu et al. 2017.

A partir da função de custo softmax loss, surgiram diversas derivações no intuito
de aumentar o seu poder discriminativo. Entre as principais pode-se citar a função de
custo Angular Softmax (A-Softmax) (Liu et al. 2018) e a função de custo Aditive Margin

Softmax (AM-Softmax) (Wang et al. 2018).
A função de custo Angular Aditive Margin Softmax (AAM-Softmax) foi proposta

em Deng et al. 2019 para o problema de reconhecimento facial, sendo a derivação mais
recente da softmax loss . Na temática de reconhecimento de falante, esta função de custo
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aparece nas pesquisas Yadav e Rai 2019 e Thienpondt, Desplanques e Demuynck 2020,
sendo a que obteve os melhores resultados até o momento na abordagem de classificação.

Em relação às funções de custo do tipo otimização de métrica, a função de
custo Triplet, que foi publicada inicialmente por Schroff, Kalenichenko e Philbin 2015
para a tarefa de reconhecimento facial, foi uma das primeiras a serem utilizadas no
problema de reconhecimento de falante. Ela aborda o conceito de que identidades iguais
devem estar mais próximas em um espaço vetorial do que identidades distintas. Portanto,
conforme demonstra na Figura 2.19 extraída da referida pesquisa, o aprendizado do
modelo possui este objetivo: aproximar identidades iguais (exemplo positivo) e afastar
identidades distintas (exemplo negativo). Seguindo a definição feita por Chung et al.
2020, que realizou uma comparação entre diversas funções de custo para o problema de
reconhecimento de falante, a função de custo Triplet minimiza a distância Euclidiana L2
entre a âncora e a identidade positiva (mesma identidade), ao mesmo tempo que maximiza
a distância entre a âncora e a identidade negativa.

Figura 2.19: Ilustração de como ocorre o aprendizado em uma função de custo Triplet.
Extraída e modificada de Schroff, Kalenichenko e Philbin 2015.

Uma alteração realizada pela pesquisa Li et al. 2017 é a utilização da similaridade
por cosseno para o cálculo das similaridades, em substituição à distância L2. Mas
conforme mostrado na Figura 2.20, os conceitos-base de como ocorre o aprendizado
nesta função de custo ainda são válidos. A função recebe três amostras: uma âncora
(um enunciado de um falante específico), um exemplo positivo (um outro enunciado
desse mesmo falante) e um exemplo negativo (um enunciado de outro falante). A ideia é
aproximar identidades iguais e afastar identidades distintas.

A função de custo prototypical, proposta originalmente pela pesquisa Snell,
Swersky e Zemel 2017 e foco deste trabalho, está detalhada a seguir na seção 2.6.4.

2.5.6 Métricas de avaliação

A maioria das pesquisas no tema de reconhecimento de falante utilizam o EER
(Equal Error Rate) como métrica de avaliação. Trata-se de uma métrica bastante comum
em sistemas de biometria e verificação de identidade (Nagrani, Chung e Zisserman 2017).
Consiste na taxa em que os falsos positivos e os falsos negativos se equilibram (Figura
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Figura 2.20: Esquema ilustrativo do aprendizado em uma função de custo Triplet que
utiliza cálculo das similaridades por cosseno. Extraída e modificada de Li et al. 2017.

2.21). Para este valor de erro, estabelece-se também um limiar de decisão, que é utilizado
para se inferir se uma identidade questionada é, de fato, a identidade que ela julga ser.

Apesar do EER ser amplamente utilizado como padrão no tema, ainda há
menções a outras métricas, como a DCF (Detection Cost Function), utilizada em Okabe,
Koshinaka e Shinoda 2018, Heo et al. 2020 e Thienpondt, Desplanques e Demuynck
2020, e a Cdet (Cost Detection), usada em Chung, Nagrani e Zisserman 2018 e Cai, Chen
e Li 2018.

2.6 Few-shot learning

Nos anos recentes, devido ao surgimento de dispositivos de computação mais
eficientes (como por exemplo placas gráficas e computação distribuída), grandes conjun-
tos de dados e modelos de redes neurais mais avançados, a inteligência artificial vem
evoluindo na execução de diversas tarefas humanas.

Todavia, apesar desta prosperidade, as atuais técnicas de aprendizado profundo
dependem de grandes quantidades de informações para obter modelos com boa generali-
zação. O ser humano tem uma habilidade inata para lidar com poucos dados, graças a seu
conhecimento prévio, e portanto é desejado construir sistemas de aprendizado de máquina
que façam o mesmo (Lake et al. 2017).

Para isto, o paradigma de aprendizado de máquina conhecido por few-shot

learning (FSL) foi proposto, lidando com problemas de aprendizado supervisionado
através de poucos dados (Fei-Fei, Fergus e Perona 2006), (Fink 2005).

Existem alguns casos típicos de uso de FSL no aprendizado de modelos. Entre
estes, pode-se citar:

• Um cenário onde a informação supervisionada é difícil ou impossível de adquirir
devido à questões como privacidade, segurança ou questões éticas. Por exemplo,
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Figura 2.21: Gráfico evidenciando o valor do EER, em que os falsos positivos e os
negativos se equilibram. Também é exibido o limiar de decisão, que é utilizado para
verficação da identidade questionada.

na pesquisa de novos medicamentos, onde não é possível testar novas moléculas
em candidatos biológicos devido à segurança ou toxicidade (Wang et al. 2020). Ou
ainda na identificação de doenças raras ou de baixa ocorrência na população, onde
a quantidade de informação disponível é naturalmente insuficiente;

• Um cenário em que o FSL reduz o esforço de adquirir de uma grande quantidade de
dados supervisionados ou reduz o custo computacional (Wang et al. 2020). Aqui se
enquadrada o problema de reconhecimento de falante, onde há uma dificuldade
inerente em se obter uma grande quantidade de falantes para se construir um
conjunto de dados representativo.

Na área de aprendizado de máquina, existem alguns conceitos e problemas que
merecem ser discutidos e diferenciados em relação ao paradigma FSL (Wang et al. 2020):

• Transferência de aprendizado (transfer learning) é uma técnica que repassa o co-
nhecimento aprendido sobre um domínio ou tarefa, em que os dados são abundan-
tes, para uma tarefa ou domínio-alvo, em que os dados de treinamento são escassos.
Os métodos de transferência de aprendizado são popularmente utilizados em FSL
(Azadi et al. 2018), (Liu et al. 2018) e (Luo et al. 2017), sendo o conhecimento
pré-existente transferido para uma tarefa do tipo few-shot.



2.6 Few-shot learning 41

• Meta-aprendizado é um conceito onde inicialmente aprende-se informação gené-
rica (meta-conhecimento) sobre algumas tarefas, e em seguida generaliza-se esse
aprendizado para uma nova tarefa utilizando informação específica. Os métodos de
meta-aprendizado também tem sido utilizados para lidar com problemas FSL.

Um problema de classficação FSL possui uma definição conhecida como N-

way K-shot (Bennequin 2019). Seja um conjunto de suporte (support set) composto de
N classes e, para cada classe, K imagens rotuladas. Além disto, há também o conjunto
de consulta (query set), composto por Q imagens. É desejado classificar as amostras do
conjunto de consulta entre as N classes. As únicas amostras disponíveis para treinamento
são as NxK amostras presentes no conjunto de suporte. A Figura 2.22 mostra visualmente
essa definição realizada e, neste caso, tem-se definido um problema do tipo 3-way 2-shot.

Figura 2.22: Um problema FSL do tipo 3-way 2-shot. Extraída de Bennequin 2019.

Há ainda outra uma categorização dos problemas FSL citada na literatura, neste
caso a respeito da quantidade de dados disponíveis em um problema FSL. Conforme
já descrito, quando há poucos exemplos disponíveis para cada classe, denomina-se o pro-
blema como few-shot learning. Quando se tem disponível apenas um exemplo de informa-
ção supervisionada (K = 1), o problema é conhecido como one-shot learning (Bertinetto
et al. 2016), (Fei-Fei, Fergus e Perona 2006), (Vinyals et al. 2016). Quando esse conhe-
cimento prévio não possui nenhum exemplo disponível de informação supervisionada, o
problema é conhecido como zero-shot learning (Lampert, Nickisch e Harmeling 2009).

2.6.1 Few-shot learning para o reconhecimento de falante

O reconhecimento de falante, assim como ocorreu na área de processamento
de imagem, vem obtendo grandes saltos de desempenho, especialmente devido ao surgi-
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mento de grandes conjuntos de dados. Todavia, na prática estes dados nem sempre estão
disponíveis.

As evoluções em modelos de redes neurais convolucionais utilizadas no reco-
nhecimento de falante também tiveram influência nesse aumento de desempenho, especi-
almente com o uso dos espectrogramas como imagens de entrada. Contudo, são redes que
necessitam de muitos dados, e a efetividade para aprender e generalizar com uma pequena
quantidade disponível de dados ainda não está muito consolidada (Anand et al. 2019).

O paradigma de FSL tem sido aplicado efetivamente na área de processamento
de áudio, como em Chou et al. 2019 e Arik et al. 2018. Entretanto, a sua efetividade em
processamento de fala e reconhecimento de falante ainda é desconhecida (Anand et al.
2019).

Dentro do reconhecimento de falante, conforme descrito no Capítulo 1, as tarefas
de verificação de falante e identificação de falante para indivíduos nunca antes vistos são
essencialmente tarefas de FSL. O objetivo é classificar corretamente exemplos de teste
não-rotulados com poucas amostras. Uma vez que os dados são exíguos, o aprendizado
supervisionado convencional usualmente leva os modelos ao sobreajuste.

2.6.2 Taxonomia

Conforme já exposto, o paradigma FSL visa atender problemas de aprendizado
de máquina em que são exigidos muitos exemplos de informação supervisionada, mas
que, contudo, na prática estes dados podem ser de difícil aquisição.

Uma vez que a quantidade de exemplos disponíveis é limitada, a etapa de
treinamento é dificultada, usualmente produzindo modelos com baixa capacidade de
generalização a novos dados. Logo, o paradigma FSL auxilia o treinamento destes
modelos através da experiência, conhecimento prévio ou a priori (prior knowledge).
Baseado nesse auxílio fornecido pelo conhecimento a priori, é possível categorizar os
métodos para FSL em diferentes cenários (Wang et al. 2020). Utilizando o conhecimento
prévio, pode-se, por exemplo, aprender uma representação de uma característica em
comum entre várias tarefas, iniciar um treinamento com uma melhor inicialização de
parâmetros e obter um bias indutivo que auxilia a otimização do modelo, de forma que
aquele treinamento ocorra de maneira muito mais rápida (Vanschoren 2018).

Na categorização modelo (Wang et al. 2020), os métodos de FSL utilizam
o conhecimento a priori para restringir o espaço de busca de hipóteses do modelo
durante o treinamento. Dentro deste categorização modelo, um dos métodos presentes
é o aprendizado de embedding (embedding learning). Neste método, as amostras de
treinamento são compactadas em um espaço vetorial de menor dimensão, de maneira
que as amostras similares (mesma classe) fiquem próximas e aquelas distintas possam
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ser diferenciadas mais facilmente. Neste espaço vetorial menor, o espaço de busca de
hipóteses durante o treinamento é menor, o que requer menos amostras de dados, sendo
suficiente um conjunto de dados mesmo limitado. As redes prototypical integram esta
categorização aprendizado de embedding.

2.6.3 O paradigma do meta-aprendizado

Modelos de aprendizado de máquina são tipicamente treinados para desempe-
nhar uma determinada tarefa utilizando um algoritmo específico. As abordagens de apren-
dizado profundo têm obtido sucesso desta forma em diversas áreas (He et al. 2015), (Sil-
ver et al. 2016), (Devlin et al. 2018). Entretanto, há limitações claras (Marcus 2018). Por
exemplo, este sucesso em grande parte se deve a áreas em que há uma grande quantidade
de dados a serem coletados ou simulados. Além disto, isto exclui as aplicações em que os
dados são intrinsicamente de baixa ocorrência ou onerosos (Altae-Tran et al. 2017), além
daquelas em que os recursos computacionais são limitados (Ignatov et al. 2019).

O meta-aprendizado fornece um paradigma alternativo em que um modelo de
aprendizado de máquina ganha experiência em múltiplos episódios de aprendizado, e
utiliza esta experiência para melhorar seu desempenho em aprendizados futuros. Este
“aprender a aprender"(learning-to-learn) (Thrun e Pratt 2012) leva a uma série de bene-
fícios como dados mais eficientes e redução do esforço computacional, o que se mostra
mais alinhado com o aprendizado humano (Harlow 1949).

Em outras palavras, tradicionalmente no aprendizado supervisionado convencio-
nal, dada uma certa tarefa, um algoritmo está aprendendo se seu desempenho nesta tarefa
evolui com a experiência. No meta-aprendizado, o aprendizado ocorre de maneira dis-
tinta. Dada uma família de tarefas, um algoritmo está “aprendendo a aprender” se seu
desempenho em cada tarefa evolui com a experiência e com o número de tarefas (Thrun e
Pratt 2012). Ou seja, para se resolver uma tarefa τteste, um algoritmo de meta-aprendizado
deve ser treinado em um conjunto de tarefas τi . A experiência obtida pelo algoritmo ao
tentar resolver estas tarefas durante o treinamento será utilizada para solucionar a tarefa
τteste (Bennequin 2019).

Formalmente, para se resolver um problema τteste do tipo N-way K-shot é
necessário dispor de um grande conjunto de dados denominado por meta-conjunto D.
O meta-treinamento consistirá em um número finito de episódios (Bennequin 2019).

Um episódio é composto de uma tarefa τi , que é similar à tarefa τteste. A partir
do meta-conjunto D, amostram-se N classes e K elementos do conjunto de suporte para
cada classe, além de Q elementos do conjunto de consulta. É importante ressaltar que as
classes presentes em τi são completamente disjuntas das classes de τteste.
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2.6.4 Redes prototypical

Cabe detalhar inicialmente as redes matching (Vinyals et al. 2016), que precede-
ram as redes prototypical e que compartilham muitos conceitos. As redes matching foram
o primeiro exemplo de algoritmo dentro do paradigma de meta-aprendizado (Bennequin
2019). Nestas redes, utiliza-se um grande conjunto de dados (meta-conjunto) amostrado
em episódios. Para cada episódio, aplicam-se os seguintes passos3:

1. Cada imagem presente nos conjuntos de suporte e de consulta passa pela rede neural
convolucional, resultando em diversos embeddings;

2. Cada imagem presente no conjunto de consulta é classificada utilizando a softmax

da distância de cosseno entre seu embedding e os embeddings das imagens presentes
no conjunto de suporte;

3. A entropia-cruzada resultada dessa classficação é retropropagada pela rede neural
convolucional.

Desta forma, as redes matching geram representações de imagens que permite
compará-las sem nenhum conhecimento a priori de suas classes. Uma vez que em cada
episódio as classes são distintas, estas redes são capaz de computar características que
são relevantes na discriminação entre as classes. Por outro lado, em uma classificação
tradicional, é esperado que o modelo aprenda características que são específicas para cada
uma das classes (Bennequin 2019).

Utilizando a base dos conceitos produzidos para as redes matching, as redes
prototypical foram propostas em Snell, Swersky e Zemel 2017. O processo descrito é
essencialmente o mesmo, tendo como diferença que uma imagem presente no conjunto de
consulta não é comparada contra todas as amostras presentes no conjunto de suporte. Em
vez disto, são gerados os prótotipos de classe (prototypes), através da média das imagens
de uma mesma classe, para cada classe presente no conjunto de suporte. Logo, uma
imagem do conjunto de consulta é classificada somente contra estes protótipos, conforme
ilustrado pela Figura 2.23. Outra diferença consiste na utilização da distância Euclidiana
para o cálculo de similaridade em contraposição à similaridade por cosseno utilizada
nas redes matching. Com esta metodologia proposta, obteve-se melhores resultados no
conjunto de dados miniImageNet do que as redes matching.

A função de custo conhecida como prototypical (prototypical loss) integra as
redes prototypical. Em Chung et al. 2020, utilizou-se a função de custo protoypical

na tarefa de reconhecimento de falante. Seja um conjunto de suporte S e um conjunto
de consulta Q, assume-se por simplicidade que a amostra de consulta seja o M-ésimo
enunciado de determinado falante. Logo, o protótipo (ou centróide) é:

3Originalmente, tais redes foram propostas para resolver problemas na área de imagem.
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Figura 2.23: Ilustração da classificação em uma rede prototypical, em que o elemento do
conjunto de consulta x é classificado contra os protótipos de classe c em um episódio.
Extraída de Snell, Swersky e Zemel 2017.

cj =
1

M −1

M−1

∑
m=1

xj ,m (2-9)

A distância Euclidiana quadrada é a métrica utilizada na pesquisa original Snell,
Swersky e Zemel 2017:

Sj ,k = ||xj ,M − ck ||22 (2-10)

Durante o treinamento, cada amostra de consulta é classificada contra N falantes
através de uma softmax das distâncias até cada protótipo:

LP = − 1
N

N

∑
j=1

log
eSj ,j

∑
N
k=1 eSj ,k

(2-11)

onde Sj ,j é a distância Euclidiana quadrada entre a amostra de consulta e o
protótipo do mesmo falante presente no conjunto de suporte.

Além disso, a referida pesquisa propõe que o valor de M pode ser tipicamente
escolhido para simular a fase de testes. Isto é, por exemplo, para M = 5 + 1, ocorre o
aprendizado 5-shot, em que o protótipo é composto de 5 enunciados diferentes, em vez
de todas as amostras do conjunto de suporte.

Ainda para reconhecimento de falante, a pesquisa Chung et al. 2020 realizou uma
alteração na função de custo prototypical, gerando a função de custo angular prototypical.
Utilizando uma métrica baseada em similaridade dos cossenos, definiu-se a métrica de
distância como:

Sj ,k = w · cos(xj ,M,ck ) + b (2-12)

A equação da função de custo permanece a mesma da função de custo prototy-
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pical original (equação 2-11).



CAPÍTULO 3
Proposta de pesquisa

Neste capítulo, será dissertado sobre a proposta de pesquisa, bem como serão
apresentados os detalhes das etapas de treinamento e avaliação dos modelos de redes
neurais com a abordagem proposta.

3.1 Baseline de pesquisa

Este trabalho aborda o reconhecimento de falante como um problema de few-shot

learning, utilizando redes neurais e o meta-aprendizado na tarefa de biometria por voz,
em um cenário em que os áudios são de curta duração. Restringir a dimensionalidade dos
dados que são recebidos por modelos de redes neurais é um fator que regularmente traz
queda de desempenho. Trata-se de uma dificuldade inerente ao aprendizado de máquina,
e que vem sendo ratificada nas pesquisas que exploram este cenário na área de voz.

Assim sendo, esta pesquisa tem como baseline a proposição da abordagem
MLVL (Meta-Learning Variable-Length), que consiste em utilizar áudios com durações
distintas dentro de um mesmo episódio durante o meta-aprendizado de uma rede neural
convolucional. O objetivo é tornar a verificação de falante independente do conteúdo1

mais robusta ao cenário em que o áudio de confirmação possui uma duração reduzida.

3.2 Treinamento dos modelos

Para verificar a hipótese de pesquisa, foram estabelecidas algumas configurações
para cada etapa presente nos treinamentos dos modelos com aprendizado profundo
(fundamentação teórica destas etapas de treinamento na seção 2.5). Estas etapas estão
sumarizadas na Figura 3.1.

1No Capítulo 1 consta a distinção entre as diversas classificações e divisões existentes na temática do
reconhecimento de falante.
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Figura 3.1: Fluxograma das etapas para o treinamento dos modelos com aprendizado
profundo.

A primeira etapa do fluxograma da Figura 3.1 trata-se da base de dados utilizada.
Os conjuntos de dados VoxCeleb1 e VoxCeleb2 foram os escolhidos devido à reproduti-
bilidade dos resultados e comparação com outras pesquisas da área.

Em seguida, no segundo bloco da Figura 3.1, exibe-se a forma escolhida para
inserção dos áudios no modelo de rede neural. Os arquivos de áudio não passaram por
nenhum processo de remoção de trechos com silêncio (voice activity detection), tampouco
foram utilizadas quaisquer técnicas de aumento de dados (data augmentation). Além
disto, foram convertidos para mel-espectrogramas de dimensão 40, extraídos com um
janelamento de Hamming com 25 ms de tamanho e 15 ms de sobreposição entre janelas
adjacentes (ou seja, passo de 10 ms).

No terceiro bloco da Figura 3.1 está representada a arquitetura de rede neural uti-
lizada nos treinamentos. A arquitetura ResNet-34 foi a escolhida como modelo-base, em
virtude da sua ampla utilização na temática de reconhecimento de falante. A arquitetura
original, que foi proposta em He et al. 2015, foi exposta anteriormente na Figura 2.17. A
arquitetura utilizada nos treinamentos possui algumas alterações em relação à ResNet-34
original na sua variante residual. Um esquema ilustrativo do modelo adotado está exibido
na Figura 3.2. Uma das alterações feitas em relação à arquitetura original diz respeito ao
método de agregação da informações. Enquanto no modelo original está presente o filtro
por média average pooling, utilizou-se o método TAP (temporal average pooling). Além
disto, após a agregação das informações, o resultado é seguido para uma camada total-
mente conectada fc (fully connected) que possui dimensão de 256, em vez de 1000 como
na arquitetura original.

No último bloco da Figura 3.1 constam as informações a respeito da função de
custo utilizada na etapa de meta-aprendizado dos modelos. Para os treinamentos, optou-se
pela função de custo prototypical, efetuando algumas alterações em relação à utilizada
na pesquisa original Snell, Swersky e Zemel 2017. A primeira distinção consiste na
utilização da métrica similaridade por cosseno para o cálculo vetorial entre os protótipos
de classe e as amostras do conjunto de dúvida. Outra modificação consiste na utilização
de diferentes durações para os áudios em cada episódio. Para atender ao objetivo que é
reconhecer um falante através de áudios de curta duração, foram utilizadas as seguintes
durações para os áudios no treinamento dos modelos:
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Figura 3.2: Arquitetura ResNet-34 utilizada para os treinamentos dos modelos. Possui
algumas diferenças em relação à variante residual originalmente proposta em He et al.
2015, como a inserção do método TAP e a dimensão da camada fc. As setas indicam
os atalhos propostos pela pesquisa original. Os atalhos tracejados, diferentemente dos
contínuos, trazem aumento de dimensão. Nestes casos, portanto, o tamanho do blocos
convolucionais é apenas ilustrativo.

• Amostras de referência (conjunto de suporte): 2 e 5 segundos;
• Amostras de verificação (conjunto de consulta): 1 e 2 segundos;

Também com relação à construção de cada episódio, uma outra configuração
optada diz respeito à quantidade de amostras de áudio, presentes em cada conjunto
de suporte, que serão utilizadas para a geração dos protótipos de classe. Para validar
a proposta MLVL realizada, optou-se pelo cenário “um contra um". Ou seja, em cada
episódio, o conjunto de suporte é gerado com apenas 1 arquivo de áudio (na terminologia
FSL, efetuou-se o 1-shot). Da mesma forma, cada conjunto de consulta também possui
apenas 1 elemento. Além disto, em cada episódio são amostradas 100 classes do meta-
conjunto utilizado (na terminologia FSL, 100-way).

Além do exposto acima, na Tabela 3.1 constam outros parâmetros que foram
utilizados para os treinamentos dos modelos com a abordagem MLVL proposta.

Tabela 3.1: Parâmetros utilizados nos treinamentos dos modelos.
Parâmetro Valor
Otimizador SGD (com Nesterov)
Momentum 0,9
Decaimentos dos pesos 10−3

Taxa de aprendizagem (LR) inicial 10−1

Decaimento LR 10−1

Épocas 100
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3.2.1 Infraestrutura computacional utilizada para os treinamentos

Todos os treinamentos e avaliações de modelos de redes neurais foram realizados
no servidor de inteligência artificial NVIDIA DGX-1 (com placas gráficas NVIDIA Tesla
V100) pertencente Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás.

Para os modelos que utilizaram o conjunto de dados VoxCeleb1, levou-se apro-
ximadamente 18 horas para a conclusão de cada treinamento. Em relação aos modelos
com VoxCeleb2, a duração foi de aproximadamente 5 dias para cada um dos treinamen-
tos. Para ambos os casos, sempre utilizou-se 1 placa gráfica NVIDIA Tesla V100 para
cada treinamento realizado.

3.3 Avaliação dos modelos

Em relação às avaliações dos modelos treinados, elas se dividem em dois tipos:
avaliações de verificação de falante para amostras de áudio de duração completa (VF-
completa) e de duração curta (VF-curta). Para ambas, a métrica utilizada foi o EER (equal

error rate).
Na VF-completa, tanto os modelos treinados no subconjunto VoxCeleb1-dev,

quanto os modelos treinados no subconjunto VoxCeleb2-dev, foram avaliados no subcon-
junto de dados VoxCeleb1-test. Este subconjunto possui 40 classes e 4715 arquivos de
áudio. A lista contendo os casos para teste possui 8 testes para cada arquivo, sendo 4
testes para mesma classe e 4 testes para classes distintas.

Na VF-curta, a proposta de pesquisa foi avaliada em duas bases de dados:

• VoxCeleb1-test: este teste foi realizado para os modelos treinados no subconjunto
VoxCeleb1-dev. Trata-se de um subconjunto disjunto em relação às classes presen-
tes no subconjunto VoxCeleb1-dev de treinamento. Possui 40 classes enquanto o
subconjunto de treinamento possui 1211 classes, todas distintas;

• VoxCeleb1 inteiro (dev + test): este teste foi realizado para os modelos treinados
no VoxCeleb2-dev. No total, há 1251 falantes. Esta base de dados completa também
é disjunta em relação ao subconjunto VoxCeleb2-dev utilizado no treinamento,
isto é, não possuem falantes em comum. Cabe ressaltar que efetuar esta avaliação
completa traz, além da comparação direta com outras pesquisas de referência,
resultados mais robustos quando se comparado com avaliações que ocorre apenas
sobre o subconjunto de teste do VoxCeleb1.

Na VF-curta, para os enunciados de referência (enrollment) foram utilizadas as
durações completas. Os enunciados de verificação foram cortados randomicamente em 1,
2 e 5 segundos. Quando a duração de uma amostra de áudio era menor que a requerida, a
sua duração era duplicada para se atingir o desejado.
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Para os modelos treinados no subconjunto VoxCeleb2-dev, a avaliação VF-
curta foi realizada conforme em Gusev et al. 2020. Para cada falante, amostrou-se
randomicamente 100 pares positivos e 100 pares negativos.



CAPÍTULO 4
Resultados

Neste capítulo serão trazidos os resultados obtidos na avaliação dos modelos de
reconhecimento de falante treinados com a abordagem proposta.

4.1 VF-completa

Cabe ressaltar inicialmente que, de modo geral, a convergência de todos os mo-
delos treinados com a abordagem MLVL proposta ocorreu de forma semelhante entre
os treinamentos. Apresentando como exemplo o modelo 5/21, treinado sobre o subcon-
junto de dados VoxCeleb1-dev, a curva de loss obtida durante o treinamento é mostrada
na Figura 4.1. Assim como citado anteriormente, este treinamento ocorreu no servidor
de inteligência artificial NVIDIA DGX-1, utilizando-se uma placa gráfica NVIDIA Tesla
V100. Para este treinamento, as 100 épocas foram percorridas em aproximadamente 15
horas.

1Esta notação indica a duração em segundos utilizada para o conjunto de suporte e para o conjunto de
consulta, respectivamente, utilizados no treinamento daquele modelo específico.
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Figura 4.1: Curva de loss para o modelo 5/2, treinado no subconjunto de dados
VoxCeleb1-dev, durante as 100 épocas.

Em relação à verificação de falante com modelos avaliados em amostras de
áudios sem cortes (durações completas), os resultados obtidos para os modelos treinados
com a abordagem MLVL proposta estão listados na Tabela 4.1. Além disto, na referida
tabela também consta o desempenho de outras pesquisas da área, que também realizaram
treinamentos e avaliações nas bases de dados VoxCeleb.
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Na parte superior da Tabela 4.1, foi realizado um estudo sobre modelos treinados
no subconjunto de dados VoxCeleb1-dev. Inicialmente é notável que a configuração do
meta-aprendizado com áudios de duração de 5 segundos para o conjunto de suporte e de 2
segundos para o conjunto de consulta obteve o melhor desempenho entre os modelos
treinados com a abordagem MLVL proposta. Nesta configuração, o modelo treinado
obteve 3,89% de EER. Este valor de erro é o menor entre as pesquisas comparadas
(Nagrani, Chung e Zisserman 2017) (8,8% e 7,8%), (Cai, Chen e Li 2018) (4,56% e
4,46%) e (Hajibabaei e Dai 2018) (4,3%), que são propostas que também utilizaram
conjunto de dados original (sem técnicas de aumento de dados). A pesquisa Okabe,
Koshinaka e Shinoda 2018 obteve 3,85% de EER, superando marginalmente os outros
resultados comparados, mas fazendo uso de técnica de aumento de dados no treinamento
(data augmentation). Tal técnica aumenta a variabilidade de um conjunto de dados e é, de
fato, esperado que modelos que a utilizem possuam melhores desempenhos.

Conforme descrito no Capítulo anterior, a abordagem MLVL proposta utiliza
o método de agregação TAP. Os modelos treinados na abordagem proposta, bem como
os outros trabalhos comparados que também utilizam o TAP, trazem valores de EER na
faixa de 3 e 5%. Estes valores são adequados para sistemas de verificação de falante na
prática. Além disto, é um patamar de valores bem competitivo frente a outras técnicas
de agregação mais avançadas como o ASP, utilizada na pesquisa Okabe, Koshinaka e
Shinoda 2018.

Um outro resultado importante a ser mencionado é acerca do uso do meta-
aprendizado. O uso da função de custo prototypical com durações variadas dos áudios, na
configuração 5/2 citada anteriormente, obteve um menor erro (3,89%) do que as pesquisas
Cai, Chen e Li 2018 e Hajibabaei e Dai 2018, que obtiveram resultados no patamar dos
4%. Estes dois trabalhos fizeram uso, também, de arquiteturas do tipo ResNet, mas por
outro lado fizeram uso da função de custo softmax loss.

Na parte inferior da Tabela 4.1, constam os resultados referentes aos modelos
treinados na base de dados VoxCeleb2 (subconjunto de desenvolvimento dev). De maneira
geral, a proposta de pesquisa explorada trouxe bons resultados, reduzindo o EER em
relação a diversos dos estudos comparados.

Considerando as configurações propostas para a duração dos áudios, o modelo
2/2 (2 segundos para os conjunto de suporte e de consulta) obteve o melhor valor
de EER (2,40%) para os modelos treinados na abordagem MLVL proposta. Todavia,
os demais modelos treinados na abordagem proposta também tiveram bons valores de
erro, no patamar de 2 e 3%. Estes valores mostram o bom desempenho da função de
custo prototypical e do meta-aprendizado comparativamente aos trabalhos que utilizaram
funções de custo do tipo softmax loss, que mostraram resultados nas faixas de 3 a 10%.
Tomando como exemplo o modelo 2/2 treinado pela abordagem proposta, o valor de
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EER obtido de 2,40% é bem inferior ao erro obtido pela pesquisa Chung, Nagrani
e Zisserman 2018, que é de 5,04%. Cabe ressaltar que tal pesquisa utiliza a mesma
arquitetura (ResNet-34) e o mesmo método de agregação (TAP) da abordagem MLVL
proposta. Por outro lado, a pesquisa Chung, Nagrani e Zisserman 2018 faz uso de funções
de custo softmax loss e contrastive, esta última já em uma abordagem de metric learning.

O trabalho Chung et al. 2020, fazendo uso de uma evolução proposta para a fun-
ção de custo prototypical denominada angular prototypical, obteve um valor ligeiramente
menor de EER (2,21%) do que o modelo 2/2 treinado com a abordagem MLVL proposta.
Ademais, tal estudo utilizou a arquitetura conhecida por Thin ResNet-34. Trata-se de um
arquitetura igual à original ResNet-34, porém com apenas um quarto dos canais em cada
bloco residual. Esta redução da quantidade de canais traz uma menor complexidade com-
putacional e menos parâmetros durante o treinamento, características importantes para na
modelagem de sistemas com aprendizado profundo.

Em relação ao tipo de agregação das informações, nota-se que a técnica TAP é o
método mais empregado entre as pesquisas comparadas. Este método traz bons resultados,
especialmente integrado à abordagem MLVL proposta, obtendo-se valores de erros em
torno de 2 e 3%. Contudo, cabe ressaltar outro aspecto relevante que o estudo Chung et
al. 2020 traz que é o uso da técnica de agregação SAP. De modo geral, a incorporação de
mecanismos de atenção nos métodos de pooling tem trazido melhores resultados, como
o EER de 2,21% obtido pela referida pesquisa Chung et al. 2020. Entretanto, o método
TAP ainda mostra-se competitivo e, principalmente, completamente passível de uso para
a modelagem de sistemas de verificação de falante para o uso cotidiano.

4.2 VF-curta

Em relação à verificação de falante com modelos avaliados em amostras de áu-
dios de curta duração, os resultados obtidos para os modelos treinados com a abordagem
MLVL proposta estão listados na Tabela 4.2. Além disto, consta também na referida ta-
bela, o desempenho de outras pesquisas da área, que também realizaram treinamentos nas
bases de dados VoxCeleb.
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Assim como referido na seção anterior, a notação numérica ao lado da função
de custo prototypical significa a duração em segundos para o conjunto de suporte e
para o conjunto de consulta, respectivamente, utilizados no treinamento daquele modelo
específico.

Na parte superior da Tabela 4.2 constam os resultados obtidos para os modelos
treinados no subconjunto de dados VoxCeleb1-dev. De modo geral, o desempenho dos
modelos treinados melhora com o aumento da duração dos áudios utilizados na avaliação,
o que era de fato esperado. Isto é, utilizar um áudio de duração de 5 segundos em um
sistema de biometria por voz traz uma maior robustez na confirmação da identidade do
falante do que, por exemplo, para 1 segundo de áudio.

Para estes modelos treinados no subconjunto de dados VoxCeleb1-dev, não há
na literatura resultados de avaliações de modelos de verificação de falante nas mesmas
condições (áudios de curta duração). Dos modelos treinados na abordagem MLVL pro-
posta, o modelo 5/2 obteve o melhor desempenho geral, trazendo os valores de EER de
8,95% para áudios com 1 segundo, 5,33% para áudios com 2 segundos e 3,92% para áu-
dios com 5 segundos de duração. Comparando o melhor cenário nesta configuração (5
segundos) com os modelos expostos na seção anterior, treinados na mesma base de da-
dos com a abordagem MLVL, e avaliados em áudios com durações completas, os valores
de erro se mostraram semelhantes: 3,89% e 3,92%. Portanto, para este primeiro cenário,
nota-se que é possível a modelagem de um sistema de reconhecimento de falante com
bom desempenho na prática em que os áudios de verificação estejam nesta faixa dos 5
segundos. Reduzindo excessivamente a duração, por exemplo para 1 segundo, o valor de
EER sobe para a faixa dos 8%, que pode até possuir aplicação prática, mas que, contudo,
competitivamente se afasta um pouco do desejado.

Na porção inferior da Tabela 4.2 estão listados os resultados comparativos para
modelos treinados no subconjunto de dados VoxCeleb2-dev. Inicialmente é perceptível
que o modelo 2/2 obteve o melhor desempenho entre aqueles treinados na metodologia
MLVL proposta, obtendo um EER de 6,65% em áudios de 1 segundo, 3,89% em áudios de
2 segundos e 2,74% em áudios de 5 segundos. Estes são os menores valores de EER entre
as pesquisas comparadas, com exceção da avaliação para áudios de 5 segundos feita pela
pesquisa Gusev et al. 2020, que obteve 2,26%. Entretanto, de modo geral, a utilização
da função de custo prototypical com durações de áudios variadas obteve desempenho
superior às pesquisas comparadas nas mesmas condições.

Os modelos treinados no MLVL e na base de dados VoxCeleb2-dev obtiveram
melhor robustez à curta duração dos áudios. Comparando com os modelos treinados na
base de dados menor, reduziu-se o erro para a faixa 2% em áudios de 5 segundos (contra
os 3,92% no base de dados menor). Além disto, obteve-se um EER para a verificação em
áudios de 2 segundos de 3,89%, valor excelente considerando que esta duração de áudios
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é bastante compatível com o esperado para a aplicação final deste projeto.
Outro aspecto notável é que os modelos treinados na abordagem MVLV pro-

posta, com função de custo prototypical, superaram o desempenho das pesquisas compa-
radas que utilizaram funções de custo softmax loss e suas derivações, como a pesquisa
Gusev et al. 2020 que utiliza a função AM-softmax. Percebe-se também que, para este
cenário de áudios de curta duração, a abordagem MLVL obteve melhor desempenho que
modelos que utilizaram arquiteturas de redes neurais e métodos de agregação mais avan-
çados.

Tomando como exemplo a pesquisa Xie et al. 2019, no cenário mediano de
avaliação em áudios de 2 segundos, a pesquisa obteve 7,97% utilizando a arquitetura Thin

ResNet-34. Outro exemplo é a pesquisa Gusev et al. 2020, que obteve 4,48% no mesmo
cenário de duração, utilizando a arquitetura ResNet-34 padrão com a técnica de agregação
SAP. Nossa abordagem obteve 3,89% de EER, utilizando o método de agregação TAP e,
novamente, comprovando o bom desempenho da abordagem MLVL proposta para meta-
aprendizado com durações de áudios distintas.

Conforme citado na seção 3.3, realizou-se também, para os modelos treinados
no subconjunto VoxCeleb2-dev, a avaliação sobre o subconjunto VoxCeleb1-test ape-
nas. Na Tabela 4.3 estão compilados os resultados para esta última avaliação efetuada.
Comparando-se os modelos treinados no subconjunto VoxCeleb1-dev (parte superior
da tabela) com os treinados no subconjunto VoxCeleb2-dev (parte inferior da tabela),
percebe-se a relevância que o meta-conjunto possui no treinamento dos modelos pela
abordagem MLVL proposta, especialmente no que tange ao cenário de áudios de curta
duração.

Os modelos treinados no VoxCeleb1-dev possuem bom desempenho quando
avaliados em áudios com durações completas, com valores de EER nas faixas de 3 a
5%. Entretanto, avaliando-se estes modelos em áudios de curta duração, o desempenho
se torna bastante prejudicado, atingindo valores de EER de até 10,05%. Por outro lado,
os modelos treinados no VoxCeleb2-dev, utilizando a maior variabilidade dos dados
presentes no meta-conjunto, trazem um melhor desempenho tanto para áudio de durações
completas, quanto para áudios curtos. Considerando novamente o cenário mediano de 2
segundos de duração, o modelo 2/2 treinado traz um valor de EER igual a 3,65%, que é
um valor bastante competitivo.

Evoluindo um pouco mais nas análises realizadas sobre estes modelos trei-
nados no subconjunto VoxCeleb2-dev e avaliados no subconjunto VoxCeleb1-test,
implementou-se dois tipos de avaliações gráficas, no intuito de perceber outras nuances
nestes melhores modelos obtidos com a abordagem MLVL proposta.

A primeira análise gráfica realizada trata-se da curva ROC (Receiver Operating

Characteristic). Consiste em uma curva que, basicamente, representa a capacidade do
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Tabela 4.3: Resultados das avaliações, para todos os modelos treinados, sobre o subcon-
junto VoxCeleb1-test.

Dados
(treinamento)

Duração
suporte (s)

Duração
consulta (s)

EER 1s
(%)

EER 2s
(%)

EER 5s
(%)

EER completo
(%)

VoxCeleb1-dev 2 1 8,65 6,53 4,98 5,65
VoxCeleb1-dev 2 2 9,45 6,62 4,85 4,96
VoxCeleb1-dev 5 1 10,05 7,62 5,78 5,98
VoxCeleb1-dev 5 2 8,95 5,33 3,92 3,89
VoxCeleb2-dev 2 1 6,55 3,95 2,67 3,24
VoxCeleb2-dev 2 2 6,38 3,65 2,55 2,40
VoxCeleb2-dev 5 1 6,65 4,38 2,95 3,01
VoxCeleb2-dev 5 2 7,88 4,17 2,62 2,60

modelo em distinguir classes. No eixo vertical do gráfico está o parâmetro TPR (do
inglês, true positive rate, ou taxa de verdadeiro positivo). Este parâmetro também pode
ser referenciado pelos termos sensitivity ou recall. No eixo horizontal consta o parâmetro
FPR (do inglês, false positive rate, ou taxa de falso positivo). Realizando o confronto
desses dois parâmetros, enquanto varia-se o valor do limiar de decisão (ou threshold),
avalia-se a capacidade de distinção de classes de um modelo. Sendo um classificador
perfeito aquele que possui uma curva que atinge a coordenada (0,1) deste gráfico, isto é,
100% para TPR e 0% para FPR, deseja-se uma curva que esteja o mais próximo possível
deste cenário perfeito.

Outra análise gráfica efetuada consiste na curva DET (Detection Error Tradeoff ).
Assim como a curva ROC, também trata-se de um gráfico que auxilia na mensuração da
capacidade de um modelo em distinguir classes, sendo uma métrica que avalia os erros
e classificações incorretas de um modelo. O eixo horizontal representa o FPR. O eixo
vertical representa o parâmetro FNR (do inglês, false negative rate, ou taxa de falso
negativo). Para ambas métricas analisadas, realizou-se a comparação entre os melhores
modelos treinados dentro de cada cenário de duração de tempo avaliado, obtendo assim
uma comparação mais justa.

Nas Figuras de 4.2 a 4.5 constam as duas curvas (ROC e DET) para os melhores
modelos treinados. Percebe-se que, assim como discutido anteriomente e exposto na
Tabela 4.3, dentre os modelos treinados na abordagem MLVL proposta, o modelo 2/2 é
o que obteve um melhor desempenho geral, tanto no cenário de áudios curtos (VF-curta)
quando para áudios com durações completas (VF-completa).

Devido à semelhança de desempenho entre os modelos, conforme representado
pelos valores de EER na parte inferior da Tabela 4.3, nas curvas ROC há uma dificuldade
maior em se separar as curvas de diferentes modelos, mesmo com a aproximação realizada
(zoom). Contudo, na Figura 4.3(a), é possível perceber que de fato o modelo 2/2 possui
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um melhor desempenho. Em relação às curvas DET, com exceção da Figura 4.4(b), nas
demais é possível perceber com clareza que o modelo 2/2 possui melhor desempenho
nas classificações incorretamente realizadas. Portanto, além de obter valores competitivos
de EER, verifica-se que este modelo possui melhor capacidade geral de distinção entre
classes.

(a) Receiver Operating Characteristic (ROC) (b) Detection Error Tradeoff (DET)

Figura 4.2: Métricas gráficas para os modelos treinados no subconjunto VoxCeleb2-dev,
e avaliados no subconjunto VoxCeleb1-test, para a VF-curta em áudios de 1 segundo de
duração.
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(a) Receiver Operating Characteristic (ROC) (b) Detection Error Tradeoff (DET)

Figura 4.3: Métricas gráficas para os modelos treinados no subconjunto VoxCeleb2-dev,
e avaliados no subconjunto VoxCeleb1-test, para a VF-curta em áudios de 2 segundos de
duração.

(a) Receiver Operating Characteristic (ROC) (b) Detection Error Tradeoff (DET)

Figura 4.4: Métricas gráficas para os modelos treinados no subconjunto VoxCeleb2-dev,
e avaliados no subconjunto VoxCeleb1-test, para a VF-curta em áudios de 5 segundos de
duração.
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(a) Receiver Operating Characteristic (ROC) (b) Detection Error Tradeoff (DET)

Figura 4.5: Métricas gráficas para os modelos treinados no subconjunto VoxCeleb2-dev, e
avaliados no subconjunto VoxCeleb1-test, para a VF-completa em áudios com as durações
completas.



CAPÍTULO 5
Conclusões

A abordagem MLVL (Meta-Learning Variable-Length), que foi explorada como
proposta de pesquisa, trata-se da implementação de modelos de redes neurais que utilizam
áudios com diferentes durações a serem confrontados durante os episódios do meta-
aprendizado em uma rede prototypical. O objetivo consiste em avaliar a razoabilidade
desta metodologia proposta em um sistema de verificação de falante, independente do
conteúdo falado, especialmente em um cenário de áudios de curta duração, mas também
em um cenário de durações maiores.

Após os experimentos realizados, os resultados mostraram-se positivos (descri-
tos detalhadamente nos capítulos 3 e 4). De maneira geral, os modelos treinados na abor-
dagem MLVL proposta trouxeram bons desempenhos em relação às pesquisas compa-
radas, tanto ao serem avaliados com áudios em suas durações completas, quanto para
aqueles modelos avaliados em áudios de verificação de curta duração (1, 2 ou 5 segun-
dos). Além de contribuirem para a lacuna de pesquisa existente, os resultados obtidos com
a abordagem proposta atendem também ao cenário de biometria por voz demandado pela
empresa apoiadora desta pesquisa. As contribuições realizadas por este estudo também
estão expostas ao final do Capítulo 1.

A metodologia MLVL proposta fez utilização da arquitetura de rede neural
(ResNet-34) e do método de agregação (TAP). Em relação ao método de agregação,
há na literatura técnicas mais avançadas para realizar esta etapa, como o método de
agregação SAP (Self-Attentive Pooling), ou ainda o método ASP (Attentive Statistics

Pooling). A respeito da arquitetura, as pesquisas comparadas utilizam algumas inovações
sobre o modelo ResNet-34, como por exemplo a Thin ResNet-34. Entretanto, a abordagem
de pesquisa proposta mostrou que, mesmo nas configurações testadas, trata-se de uma
metodologia que traz ganhos não somente na avaliação em áudios de curta duração, foco
principal do projeto, mas também para avaliação em áudios mais longos.

A utilização do meta-aprendizado, através da função de custo prototypical com
durações distintas para os áudios do conjunto de suporte e de consulta, trouxe maior robus-
tez aos modelos avaliados em áudios de curta duração. Especificamente para este tipo de
avaliação, os modelos treinados no subconjunto de dados VoxCeleb2-dev comprovaram
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a importância que o meta-conjunto possui no aprendizado de problemas do tipo few-shot

learning. Para os modelos treinados com abordagem proposta no subconjunto de dados
VoxCeleb1-dev, o desempenho se mostrou positivo apenas na verificação de falante com
áudios de 5 segundos. Para os modelos treinados no subconjunto de dados VoxCeleb2-dev,
que possui maior variabilidade nos dados, com apenas 2 segundos de duração já é possível
obter tais resultados convincentes. Ademais, também para estes modelos, aumentando a
duração para 5 segundos obteve-se valores de EER que se superam outras pesquisas que
foram avaliadas em áudios completos, o que mostra a eficácia da metodologia proposta.

Outro aspecto relevante percebido trata-se da função de custo de angular pro-

totypical, proposta em Chung et al. 2020. Ela possui o menor valor de EER comparativa-
mente a todos os modelos treinados na abordagem MLVL proposta. Logo, é esperado que
a incorporação da metodologia proposta para a montagem dos episódios nesta função de
custo traga resultados ainda melhores.

Uma outra característica importante percebida é que no cenário escolhido do
“um contra um", ou seja, em cada episódio o conjunto de suporte é gerado com apenas 1
arquivo de áudio (na terminologia FSL, efetuou-se o 1-shot) e, da mesma forma, cada
conjunto de consulta também possui apenas 1 elemento, os resultados obtidos foram
positivos mesmo neste cenário comparativamente sendo o mais difícil. Logo, uma outra
vertente a ser explorada posteriormente é a inclusão de mais 1 áudio de referência, tanto
na montagem dos episódios (neste caso, aumentando a quantidade de áudios presentes
no conjunto de suporte) quanto na etapa de inferência (neste caso, armazenando mais de
um arquivo de áudio de referência. É possível realizar uma exploração da quantidade de
shots e de áudios de referência armazenados, podendo ser 3, 5 ou até mais por exemplo.
Desta forma, estabelece-se uma troca entre desempenho da verificação de falante (que
é diretamente proporcional ao número de shots e áudios de referência armazenados) e
velocidade de computação do modelo (que é inversamente proporcional).

Explorando esta vertente, será possível investigar a metodologia de agregação a
ser utilizada para unir estes vetores de características de referência. Poderão ser pesquisa-
dos desde métodos mais simples como por exemplo média ou mediana, ou até aprofundar
em técnicas mais avançadas, como análises estatísticas (por exemplo, similaridade entre
distribuições). Neste último caso, é possível variar também a dimensão do embedding de
saída, no intuito de reforçar ainda mais uma possível análise estatística.

A definição da quantidade de áudios de referência armazenadas na etapa de
inferência também deve, contudo, considerar o cenário de aplicação do sistema de
reconhecimento de falante. Ou seja, deve-se por exemplo considerar a disponibilidade
que falante-cliente possui em gravar muitos áudios de referência.

Uma outra análise futura a ser incorporada é a utilização da técnica de aumento
de dados (data augmentation), assim como realizado em Heo et al. 2020, que empregou
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a técnica similarmente à pesquisa Snyder et al. 2018. Considerando os resultados obtidos
que inferem a importância de um meta-conjunto de maior variabilidade na abordagem
proposta, espera-se melhores resultados com a inclusão desta técnica de aumento de
dados.
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