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Resumo

Virgilli, Rafaello. Redes neurais profundas com fusão de características na
verificação biométrica pela voz. Goiânia, 2022. 62p. Dissertação de Mestrado.
Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás.

A voz emitida por um falante possui grande variabilidade e isto se deve tanto a fatores
relacionados ao próprio falante, como o sotaque, estado emocional e a mudança da voz
com a idade, quanto a fatores externos, como ruídos de fundo ruídos de fundo, rever-
beração, equipamento de captura e formato de digitalização. Sendo assim, são muitos os
desafios presentes na tarefa de reconhecimento biométrico por voz. O uso de redes neurais
para atacar esse problema trouxe um grande salto em performance quando comparado a
técnicas anteriores, e o principal formato de entrada utilizado é o espectrograma. Para vo-
zes, o espectrograma pode enfatizar diferentes características a depender dos parâmetros
de geração. Sendo assim, a proposta deste trabalho é explorar a fusão de características
na verificação biométrica por voz, particularmente com o emprego de um espectrograma
duplo como entrada do modelo. A escolha dessa técnica se justifica pela existência de
trabalhos que também a utilizam em outras tarefas relacionadas à voz e fala, como de-
tecção de palavra chave, detecção de trechos vozeados e classificação musical. A partir
dos resultados foi possível validar a hipótese de que a utilização de espectrogramas du-
plos permite um ganho de performance nos modelos existentes, indicando que os tipos de
espectrograma considerados portam informações complementares. A Equal Error Rate

obtida foi de 1,61 para o modelo treinado com espectrogramas duplos, valor 26% menor
que a taxa EER de 2,22, obtida no trabalho utilizado como referência neste texto [Chung
et al. 2020]. Além disso, o modelo proposto possui melhor desempenho para qualquer
escolha do limiar de decisão quando comparado com o trabalho de referência, tanto para
minimizar falsos positivos como para minimizar falsos negativos.

Palavras–chave

<verificação de falante, espectrograma multi-resolução, broadband, narrow-

band.>



Abstract

Virgilli, Rafaello. <Deep neural networks with feature fusion in biometric
verification by voice>. Goiânia, 2022. 62p. MSc. Dissertation. Instituto de
Informática, Universidade Federal de Goiás.

The voice spoken by a person has a considerable variability which is due both to factors
related to the speaker himself, such as accent, emotional state, and voice transition over
age, as well as on factors external to the speaker, such as background noise, reverberation,
capture equipment, and the digitalization process. Therefore, there are many challenges
present in the task of biometric verification by voice. The use of neural networks to tackle
this problem brought a big leap in performance when compared to previous techniques,
and the main input format used is the spectrogram. For voices, the spectrogram can
emphasize different characteristics depending on the generation parameters. The purpose
of this work is to explore feature fusion in biometric verification by voice, particularly
with by using dual spectrograms as input to the model. This approach is justified by
the existence of works that also use it in other tasks related to voice and speech, such
as keyword spotting, detection of voiced excerpts and musical classification. From the
results, it was possible to validate the hypothesis that the use of dual spectrograms allows
a performance gain in existing models, implying that certain types of spectrogram carry
complementary information. The Equal Error Rate obtained was 1.61 for the model
trained with dual spectrograms, which is 26% less than the EER rate of 2.22 obtained
by the reference work [Chung et al. 2020]. Furthermore, the model proposed in this work
has better performance for any decision threshold when compared to the reference work,
either to minimize false positives or false negatives.

Keywords

<speaker verification, multiresolution spectrogram, broadband, narrowband.>
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CAPÍTULO 1
Introdução

De acordo com Anil K. Jain [Jain, Flynn e Ross 2007], a biometria é o ramo
da ciência responsável por verificar a identidade de uma pessoa a partir de suas carac-
terísticas intrínsecas. Esses atributos são próprios do indivíduo, como características da
face [Taigman et al. 2014], das impressões digitais [Minaee, Azimi e Abdolrashidi 2019],
da íris [Alaslani 2018] e também da voz [Chung et al. 2020]. Sistemas biométricos se
valem da premissa de que estas características possam ser extraídas de forma confiável
e representadas de forma numérica, de modo que o processo de identificação possa ser
automatizado. Cada atributo tem suas particularidades e a extração e representação das
características são tratadas com abordagens específicas.

Quando se trata especificamente de biometria por voz, este atributo depende de
muitos fatores, tanto intrínsecos [Spazzapan et al. 2018] quanto extrínsecos ao falante
[Geoffrey et al. 2020]. Como exemplo de fatores de variação intrínsecos tem-se a idade,
sotaque, estado emocional, entonação e idioma, etc. Como fatores extrínsecos pode-se
citar ruídos de fundo, reverberação, dispositivo de captação do áudio e processos de
digitalização e compactação do sinal. Apesar destas possíveis variações, a voz possui
atributos que a particularizam e se mantém perenes. A maioria destes atributos derivam,
em grande parte, das características anatômicas do aparelho fonador1 do falante.

A tarefa de reconhecer um indivíduo pela sua voz é bastante familiar aos huma-
nos. Essa tarefa é executada cotidianamente quando ocorre a comunicação com pessoas
às quais determinado indivíduo já está habituado. Este aprende a identificar características
individualizadoras e robustas destas pessoas habituais, fruto da comunicação corriqueira
com tais pessoas. Por exemplo, se uma delas está doente ou triste o indivíduo ainda será
capaz de identificá-la a partir da sua voz.

Ao trazer este problema para o contexto de aprendizado de máquina, a tarefa de
reconhecimento é delegada a um modelo capaz de extrair características de determinada

1É denominado aparelho fonador o conjunto de órgãos responsáveis pela fonação humana, são eles os
seguintes: pulmões, traqueia, laringe, lábios, dentes, alvéolos, palato duro, palato mole, parede rinofaríngea,
ápice da língua, raiz da língua e nariz. Fonte: Nova Gramática do Português Contemporâneo, Celso Cunha
e Luís F. Lindley Cintra, 2ª ed. Lisboa, Edições João Sá da Costa, 1984, p.26-28
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voz de modo a reconhecer o falante. A depender da forma como essa tarefa foi definida
chega-se a problemas diferentes.

A tarefa de identificação de falantes (speaker identification) tem por objetivo a
identificação do autor de determinado áudio considerando apenas indivíduos pertencentes
a um conjunto pré-definido. Trata-se de um problema de classificação, no qual o sistema
irá comparar as características extraídas do áudio com as características previamente ar-
mazenadas dos falantes selecionados, retornando a classe mais provável (ou, de forma
mais abrangente, as n classes mais prováveis). Na Figura 1.1 são extraídas as caracte-
rísticas da voz e, após a comparação das características extraídas com as referentes aos
falantes do conjunto pré-definido, retorna-se a classe mais provável dentre as 6 classes
(falantes) disponíveis no exemplo. O primeiro sistema de biometria por voz [Kersta 1962]
tratava justamente do problema de identificação, onde se buscava identificar o autor de
determinado áudio dentre os falantes presentes na base de dados utilizada. Uma limitação
importante desse tipo de sistema é a impossibilidade de se comparar falantes não previstos
(fora do conjunto pré-definido).

Figura 1.1: Processo de identificação no qual o falante é identificado a partir de um conjunto
pré-definido. Neste exemplo este conjunto é composto por 6 indivíduos.

Em contraste, a tarefa de verificação de falante (speaker verification) não possui
a restrição de comparar somente vozes dentro de um conjunto específico de falantes.
Na verificação de falantes deve-se extrair características presentes em todas as vozes,
mas que assumem formas distintas para cada indivíduo. Um exemplo de sistema de
verificação de falante é o apresentado em [Li et al. 2017], sendo o primeiro a utilizar
redes convolucionais em sua arquitetura.

Como exemplo de uma característica presente em todas as vozes tem-se a
frequência fundamental, também chamado de pitch. Essa característica depende de atribu-
tos anatômicos do falante, variando de um indivíduo para outro [Spazzapan et al. 2018].
A Figura 1.2 ilustra o processo de verificação de falante, na qual o modelo recebe duas
vozes, extrai as respectivas características e determina o grau de similaridade (ou score de
similaridade) entre elas. Os valores assumidos pelo score de similaridade são contínuos
dentro de um determinado intervalo.
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Com base em um limiar de decisão, define-se que as vozes são provenientes do
mesmo falante se o score de similaridade entre elas for maior que o limiar. De outro
lado, quando o score é menor que o limiar estabelecido, define-se que estas vozes são
provenientes de falantes distintos. O valor assumido como limiar de decisão é calibrado
de acordo a métrica de interesse para o problema. A Equal Error Rate é um exemplo de
métrica que pode ser otimizada, e será melhor discutida na seção 4.2.

Figura 1.2: Processo de verificação de duas vozes. As características extraídas são comparadas
para determinar se foram emitidas pelo mesmo falante ou por falantes distintos.

O escopo desse trabalho contempla o problema de verificação por sua abrangên-
cia (não estar restrito a um conjunto pré-definido de falantes) e melhor aplicabilidade em
sistemas biométricos, alinhando-se com objetivos da empresa que financiou este projeto.

A proposta deste trabalho é treinar um modelo já existente para verificação
de falantes baseado em redes neurais. Este modelo será adaptado para receber como
entrada uma composição de dois espectrogramas distintos e gerados a partir do mesmo
trecho de áudio. A partir dos resultados obtidos, será possível validar a hipótese de que
espectrogramas duplos permitem um ganho de performance para problemas de verificação
de falantes.

O modelo escolhido como referência para a validação da hipótese de trabalho
foi apresentado no trabalho [Chung et al. 2020], e foi o estado da arte em verificação de
falante no ano de 2020. Apesar de existirem modelos mais recentes e com melhor per-
formance, a simplicidade na construção do modelo facilitou o isolamento da influência
da escolha da entrada durante os experimentos. Além disso o custo computacional rela-
tivamente baixo para o treinamento do modelo viabilizou os testes a partir do hardware

disponível. A expectativa é se obter um ganho significativo de performance em relação ao
resultado apresentado em [Chung et al. 2020].

Apesar de não existirem muitos trabalhos que exploram o conceito de espec-
trograma duplo especificamente para verificação de falante, a escolha dessa técnica se
justifica pelo fato de haver propostas em problemas similares que utilizam essa técnica.
Pode-se citar o trabalho [Cheung e Lim 1992], que discute a questão da geração dos es-
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pectrogramas e a limitação da resolução temporal ou espectral, a depender da escolha dos
parâmetros. Neste trabalho se faz uma avaliação qualitativa da combinação de espectro-
gramas através da média geométrica para cada pixel.

O trabalho [Wei et al. 2016] usa a fusão de espectrogramas no contexto de
detecção de palavra-chave do léxico chinês. Em [Annabi-Elkadri e Hamouda 2011] os
espectrograma utilizados utilizam diferentes janelas de análise a depender da faixa de
frequência considerada, explorando o conceito de espectrogramas multi-resolução. O
objetivo do modelo é classificar trechos de áudio entre sons vocálicos e não vocálicos,
também podendo detectar a ausência de voz (semelhante a um sistema de detecção de
voz). Essa técnica permitiu ganhos de performance, quando comparado com o uso de
técnicas clássica de geração de espectrograma.

Em [Jahangir et al. 2020] os autores propõem a fusão de mel-coeficientes ceps-
trais (MFCC) com novas características propostas pelos autores baseadas em indicadores
estatísticos no domínio temporal (como média, mediana, desvio padrão, etc.), denomina-
das por MFCCT (ou MFCC temporal). O modelo foi treinado e avaliado sobre subconjun-
tos disjuntos da base de vozes LibriSpeech [Panayotov et al. 2015] e os resultados obtidos
superaram os modelos utilizados como referência pelos autores.

Em [Guo et al. 2018] utilizou-se de fusão de características no reconhecimento
de emoções na fala. Neste trabalho são combinadas as características extraídas de espec-
trogramas através de redes convolucionais com outras características extraídas a partir do
software openSmile [Eyben, Wöllmer e Schuller 2010]. A partir dessa combinação os au-
tores chegaram a resultados superiores quando comparados aos modelos treinados apenas
com os espectrogramas. Por fim, vale a pena mencionar o trabalho [Cancela, Rocamora e
López 2009], que propõe um método de análise multi-resolução no contexto de música.

Estes trabalhos evidenciam que técnicas similares a espectrograma multi-
resolução vêm sendo estudadas e aplicadas há bastante tempo em problemas relacionados
à voz (e áudios em geral).

No capítulo 2 são discutidos os fundamentos e definições necessários à compre-
ensão da proposta deste trabalho. Discute-se o processo de digitalização de um sinal, as
definições matemáticas como a Transformada Discreta de Fourier (DFT), a Transformada
de Fourier de Curto Tempo (STFT) e, a partir de sua magnitude, o espectrograma. São
apresentados os conceitos de espectrogramas narrowband e broadband, que são gerados
a partir de janelas de larguras diferentes e evidenciam aspectos distintos da voz. Também
são apresentados conceitos básicos em redes neurais e em redes convolucionais e faz-se
uma revisão histórica do problema de verificação de falante até se chegar nos modelos
mais recentes, que fazem uso de redes neurais profundas.

No capítulo 3 é apresentada a proposta do trabalho. São abordados os detalhes
do modelo utilizado como base para a validação da hipótese. Os componentes mais
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importantes de sua arquitetura como a arquitetura base (trunk) e a função de custo são
detalhados. É apresentado o conceito de espectrograma duplo e os detalhes de construção
para o contexto deste trabalho. Por fim, é detalhado o arranjo experimental que será usado
para a geração dos resultados.

No capítulo 4 é detalhada a etapa de treinamento dos modelos com base no
arranjo definido no capítulo anterior. Trata-se também da etapa de calibração do limiar de
decisão para os modelos treinados e da etapa de inferência, realizada a partir dos modelos
treinados e calibrados. Também são apresentados e discutidos os resultados obtidos.

No último capítulo são apresentadas as conclusões acerca dos resultados e os
possíveis desdobramentos para trabalhos futuros, percebidos ao longo do desenvolvi-
mento deste trabalho.



CAPÍTULO 2
Fundamentação Teórica

Sendo o som um uma onda mecânica este pode ser representado por um sinal
analógico. É necessário que este sinal passe por um processo de digitalização para
que possa ser processado por um dispositivo computacional. Para isso o sinal passa
pelas etapas de amostragem e quantização, cujos parâmetros definem a qualidade de
digitalização do sinal. Na Figura 2.1(a) tem-se uma representação do sinal no formato
analógico. Na imagem 2.1(b) está ilustrado o processo de amostragem e, por fim, a
imagem 2.1(c) ilustra o processo de quantização, concluindo a digitalização do sinal.

Uma das forma de amostragem (e a mais comum) consiste em verificar o valor
apresentado pelo sinal a cada T segundos (período de amostragem), levando a um sinal
amostrado com uma frequência fs = 1/T . A escolha de fs deve levar em conta o teorema
da amostragem de Nyquist–Shannon1, que afirma que só poderão ser amostrados sinais
contidos em uma banda que inicia em 0 e se estende até fs/2. Em outras palavras,
componentes do sinal que extrapolam f2/2 não serão preservadas neste processo. Nas
aplicações mais comuns, as taxas de amostragem para sinais digitais de áudio variam
desde 8.000 Hz, usado em telefonia analógica, até 192.000 Hz em padrões como Dolby
TrueHD [Melkote, Law e Wilson 2015].

Após o processo de amostragem, chega-se a um conjunto finito de amostras do
sinal analógico. Cada amostra representa uma aferição do valor do sinal em determinado
instante, podendo assumir qualquer valor dentro de um intervalo real. Para que este
valor possa ser armazenado digitalmente é preciso truncá-lo dentro de uma precisão
definida. A esse processo dá-se o nome de quantização da amostra e a sua precisão está
relacionada com o número de bits reservados para o seu armazenamento, que varia de 8 a
24 bits por amostra nas principais aplicações comerciais. Esse valor ficou conhecido por
profundidade de bit ou bit depth. Na Figura 2.1(c) é possível comparar o valor assumido
pelas amostras com o valor real do sinal analógico. Essa diferença entre o valore real e o

1Teorema apresentado por E. T. Whittaker em 1915 e reformulado por Nyquist no trabalho [Nyquist
1928], tem como corolário a tese de que somente componentes do sinal original com frequências até a me-
tade da frequência de amostragem (frequência de Nyquist) serão preservadas no processo de digitalização.
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(a) Sinal analógico

(b) Amostragem

(c) Quantização

Figura 2.1: Processo de digitalização de um sinal analógico. Na imagem 2.1(a) tem-se uma repre-
sentação de um sinal analógico. Na imagem 2.1(b) ilustra-se o processo de amostragem, no qual
amostras são tomadas ao longo do tempo. Por fim, a imagem 2.1(c) ilustra o processo de quanti-
zação, no qual os valores das amostras são aproximados para valores permitidos (quantização).

valor quantizado é chamado de erro de quantização.
Um conceito importante relacionado à profundidade de bit é o dynamic range,

que indica a razão entre a maior e a menor amplitudes passíveis de serem registradas pelo
sinal digital. Por exemplo, para um sinal com profundidade de 8 bits têm-se 28 = 256

níveis de amplitude. Transformando os valores de amplitude para uma escala em decibel
[Davis, Patronis e Brown 2013], têm-se:

dBmax = 20 · log10(256/256) = 0 (2-1)

dBmin = 20 · log10(1/256)∼= −48,2dB (2-2)

onde o fator 20 deriva da relação entre a amplitude e a potência do sinal, onde a potência
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é proporcional ao quadrado da amplitude.
Sendo assim, um sinal armazenado com 8 bits por amostra terá a capacidade

teórica (ou um dynamic range) de 48,2 dB. No caso de 24 bits por amosta, o sinal terá um
dynamic range de 144,5 dB.

Como um exemplo tem-se o formato de áudio digital presente nos CDs de
áudio2. Neste formato a taxa de amostragem é de 44.100 Hz e tem-se 16 bits para a
profundidade de bits, sendo possível representar sinais com componentes frequenciais até
22.050 Hz e com até 96,3 dB de diferença entre a maior e a menor amplitude amostral.
Considerando que a audição humano típica é de 20 Hz a 20.000 Hz [Rossing e Rossing
2014], para propósitos de reprodução de áudio para audição humana estas especificações
são garantem uma ótima qualidade sonora.

Após os processos de amostragem e quantização do sinal, chega-se a uma
representação puramente digital do sinal de áudio. Este sinal digital pode ser reconstruído
analogicamente para a audição humana, como nos dispositivos para a reprodução de
música, e a sua fidelidade depende, em parte, das especificações da digitalização. Ou
seja, para que a representação digital do sinal seja fidedigna são necessárias taxas de
amostragem e profundidade de bits suficientes dentro do contexto a ser utilizado. Outro
fator que influencia na qualidade da representação digital é a qualidade dos equipamentos
(hardware) utilizados na captação, digitalização e reprodução do som.

Para a utilização do sinal em sistemas automatizados de verificação de falante,
é possível utilizar diretamente o sinal digital de áudio (também chamado de áudio puro
ou raw audio, em inglês), ou realizar algum processamento, transformando esse sinal em
outro tipo de entrada. A primeira abordagem é menos comum, mas o trabalho [Ravanelli
e Bengio 2019] propõe a aplicação de filtros passa-banda com parâmetros treináveis nas
primeiras camadas da rede, permitindo o treinamento de um banco de filtros (filterbanks)
otimizado para a aplicação desejada. A segunda abordagem requer a transformação do
sinal em uma representação espectral, valendo-se da análise de Fourier para tanto. Entre
as representações do áudio que utilizam processamento, destacam-se:

• Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC), usados nas arquiteturas propostas
em [Okabe, Koshinaka e Shinoda 2018] e em [Thienpondt, Desplanques e De-
muynck 2020]. Este tipo de processamento preserva o envelope do espectro, sendo
uma ferramenta muito útil na tarefa de reconhecimento de fala.

• Espectrograma, que exibe a variação do espectro ao longo do tempo e usado em
recentes trabalhos como [Chung, Nagrani e Zisserman 2018], [Chung et al. 2020].

2Discos ópticos compactos para áudio digital [Peek 2010].
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• Mel-spectrogram, uma variante do espectrograma cuja escala frequencial obedece
a escala mel3, foi utilizado em trabalhos como [Kim et al. 2019], [Thienpondt,
Desplanques e Demuynck 2020] e [Heo et al. 2020].

Dentre as possíveis representações, os espectrogramas serão melhor discutidos
nas próximas seções pois fazem parte do escopo deste trabalho.

2.1 Análise de Fourier para um sinal discreto

O termo Análise de Fourier engloba um conjunto de ferramentas e análises de
sinais contínuos e discretos, e têm como núcleo a decomposição dos sinais em compo-
nentes senoidais. As ferramentas e análises aqui abordadas se restringem às definições e
propriedades matemáticas necessárias para a definição do espectrograma. De posse destes
conceitos, é possível compreender como a escolha dos parâmetros de geração do espec-
trograma influencia no resultado da análise.

2.1.1 A Transformada Discreta de Fourier (DFT) de um sinal digital

Conforme discutido na seção anterior, um sinal digital de N amostras pode ser
representado por uma sequência de números reais de tamanho N. Definindo como x tal
sequência, tem-se que x ∈ RN . Para facilitar o desenvolvimento a seguir, e sem perda de
generalidade, pode-se considerar que x ∈ CN .

Sendo assim, pode-se associar de forma unívoca o sinal x com um ponto do
espaço CN . Define-se x(n) como a n-ésima amostra de x e também a n-ésima coordenada
de x em CN .

A Transformada Discreta de Fourier (DFT) do sinal x ∈ CN , é definida por:

X (ωk ) =
N−1

∑
n=0

x(n)e−jωk n,n = 0,1,2, ...,N−1 (2-3)

ωk = 2π k
N

onde j =
√
−1 e X , por definição, é o espectro (ou a decomposição espectral) do sinal x .

É possível reescrever a DFT como:

X (ωk ) =
N−1

∑
n=0

x(n)sk (n),n = 0,1,2, ...,N−1 (2-4)

3Unidade de medida frequencial definida de forma empírica e que se propõe a variar a intensidade
sonora linearmente de acordo com a percepção humana. Proposta inicialmente em [Stevens, Volkmann e
Newman 1937], atualmente é definida por m(f ) = 2595 · log10(1 + f/700), onde f é o valor em Hz e m(f) é o
valor correspondente em Mels.
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onde sk (n) = e−j2πkn/N são as senoides complexas associadas às frequências ωk . Tais
senoides sk (n) derivam das raízes N-ésimas da unidade em C4, que são escritas como
zk

N = ej2πk/N . Sendo assim, sk (n) = [zk
N ]n, para n = 0,1, ...N−1.

Tomando sk ∈ CN como sendo a sequência sk (0),sk (1), ...,sk (N− 1), e sendo o
produto interno em CN definido por

z ·w = ∑
N−1
n=0 z(n)w(n) para z,w ∈ CN

têm-se que, para k 6= l:

sk · sl = ∑
N−1
n=0 sk (n)sl (n) = ∑

N−1
n=0 ejk2πn/Ne−j l2πn/N

sk · sl = ∑
N−1
n=0 ej(k−l)2πn/N = 1−e−j2π(k−l)

1−e−j2π(k−l)/N

Como k 6= l , e sabendo que k , l < N, então 1−e−j2π(k−l) = 0 e 1−e−j2π(k−l)/N 6= 0

e, portanto, sk · sl = 0. Prova-se então a ortogonalidade de sk e sl , ou seja:

sk (n)⊥ sl (n) para k 6= l (2-5)

Além da ortogonalidade, o conjunto de senoides complexas forma uma base em
CN pois gera todo o espaço. Com isso, é possível reescrever a definição da DFT (equação
2-4) como:

X (ωk ) = x · sk (2-6)

A partir desta definição é notável que a transformação do sinal x para a sua
representação espectral, X , é uma mudança de base em CN , da base canônica para a base
de senoides complexas sk (n) = ejk2πn/N . Dessa forma, a representação do sinal deixa de ser
uma sequência de amplitudes ao longo de um intervalo de tempo para ser uma sequência
de amplitudes (e fases5) ao longo de um intervalo de frequências.

Neste contexto, x é a representação do sinal no tempo e X é a representação
do sinal espaço das frequências. As N amostras temporais são mapeadas em N amostras
frequenciais e, do mesmo modo que a informação é discreta ao longo do tempo, a DFT
do sinal é discreta ao longo das frequências.

Sendo fs a frequência de amostragem em Hertz, pode-se dizer que a resolução
temporal do sinal é de T = 1/fs segundos. No espaço das frequências têm-se N amostras
frequenciais para representar toda a banda de 0 a fs Hz, permitindo uma resolução
espectral de fs/N Hz.

4As raízes n-ésimas da unidade são todos os números complexos que quando elevados a n resultam do
número 1. São, portanto, o conjunto das soluções para a equação zn = 1, para z ∈ C.

5Um número complexo z, na forma exponencial, pode ser definido por z = r · e−jφ, onde r é a
componente de amplitude e φ é a componente de fase.
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2.1.2 STFT e Espectrogramas

A sigla STFT se refere a Short-Time Fourier Transform, ou Transformada de
Fourier de Curto Tempo em português. A STFT de um sinal de áudio é uma sequência
de espectros, em que cada um é calculado sobre uma curta janela de tempo, iterando ao
longo de todo o sinal. A Figura 2.2 ilustra esse processo. Na imagem superior têm-se o
sinal de áudio em forma de onda e cada barra horizontal abaixo da onda representa uma
janela de análise, uma porção do sinal que será analisada através de uma DFT. É notável
que entre uma janela e a próxima há interseção entre elas. Dessa forma, parte do sinal será
analisado tanto em uma janela quanto em outra.

Figura 2.2: Ilustração do processo de geração de um espectrograma, no qual os espectros
calculados para cada janela de análise de um sinal de áudio, são justapostos em sequência, gerando
o espectrograma.

Como veremos adiante, o tamanho da interseção entre as janelas de análise é um
dos parâmetros de geração do espectrograma. Na imagem central da Figura 2.2 é exibido
o espectro calculado para a janela de análise em vermelho, ou seja, a DFT das amostras
contidas na janela em vermelho. A última imagem presente nesta Figura ilustra o fato de
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que o espectrograma é, portanto, a justaposição dos espectros calculados em cada janela
de análise.

Para a análise de Fourier da região janelada multiplica-se o sinal por uma função
de janelamento, que possui valor zero fora da janela de análise. Em geral as funções de
janelamento possuem valor máximo no centro da janela e são simétricas em torno desta
posição. Para se reduzir o aparecimento de componentes indesejadas devido ao efeito
de spectral leakage [Harris 1978], as janelas possuem um decaimento do centro para as
bordas da janela. Na Figura 2.3 verifica-se o processo de janelamento de um sinal. Na
Figura 2.3(a) tem-se o trecho do sinal antes de ser janelado e na Figura 2.3(b) tem-se a
curva da função de janelamento. Neste caso foi utilizada a função Hann [Essenwanger
1986], definida na equação 2-7.

w(n) = 0,5−0,5cos(
2πn

M−1
) para 0≤ n ≤M−1 (2-7)

Na Figura 2.3(c) tem-se o resultado do janelamento, que é o produto entre o sinal
e a função de janelamento.

(a) Sinal não janelado.

(b) Função de Janelamento (Hann),

(c) Sinal janelado.

Figura 2.3: Janelamento de um sinal pela função Hann[Essenwanger 1986]. Na imagem 2.3(a)
tem-se a representação de um sinal antes do janelamento. Na imagem 2.3(b) tem-se a curva da
função de janelamento e, por fim, a imagem 2.3(c) exibe o resultado da multiplicação do sinal pela
função de janelamento.
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Mais precisamente, seja x um sinal com M amostras, seja m� M o tamanho
da janela considerada para o cálculo da DFT e p o número de amostras entre o início
de duas janelas sucessivas (passo), então têm-se M/p janelas sucessivas, sobre as quais
são calculadas a DFT Xi para cada uma delas, ou seja, i = 0,1, ..., (M/p− 1). Ressalta-se
que, em geral tem-se p < m, fazendo com que as janelas sucessivas se sobreponham. No
entanto, caso p > m ocorrem lacunas entre janelas sucessivas, nas quais o sinal não é
analisado. Quando p = m não ocorre sobreposição nem lacunas.

Conforme discutido anteriormente, a DFT de um sinal xi de tamanho m será um
espectro Xi ∈ Cm. Portanto, a STFT do sinal x será uma sequência de M/p espectros Xk

justapostos, e cada espectro sendo uma sequência de m números complexos. Represen-
tando essa estrutura de forma matricial, a STFT de x possui a forma (M/p,m) e cada
elemento será um número complexo.

A partir da STFT calculada para o sinal x deriva-se o respectivo espectrograma.
Para cada elemento da matriz gerada pela STFT extrai-se o módulo (magnitude) do
número complexo, resultando em uma matriz real de mesma forma (M/p,m). No entanto,
como consequência do teorema de Nyquist–Shannon, a partir de frequências superiores à
metade da frequência de amostragem fs, a informação de amplitude é a mesma da primeira
metade, podendo ser desprezada. Considera-se, portanto, que o espectrograma gerado
para x será uma matriz real da forma (M/p,m/2).

Como exemplo, considera-se que x seja um trecho de áudio digital de 3 segundos
de duração, amostrado a 48.000 Hz. Para o cálculo da STFT deste sinal utiliza-se janelas
de tamanho m = 0,01 segundo, ou seja, m = 0,01 · 48.000 = 480 amostras. De modo a
se obter uma sobreposição de 25% entre uma janela e outra, define-se o passo como
sendo p = 0,75 ·m = 360. Dessa forma o sinal x será varrido por 3 · 48.000/360 = 400

janelas, e para cada janela se calcula a DFT localmente. Como os espectros resultantes
serão sequências de números complexos de tamanho 480, a STFT resultante é uma matriz
complexa da forma (400,480). Já o espectrograma para x , conforme discutido, terá a
forma (400,240).

2.2 Resolução temporal versus resolução espectral

Como visto, a geração de um espectrograma a partir de um sinal digital de áudio
depende de diversos parâmetros, como a taxa de amostragem fs, tamanho da janela de
análise m, função de janelamento e o passo p que permite a sobreposição entras as janelas
sequenciais.

Tomando uma janela de análise de largura m, significa que a cada m amostras
será aplicada a DFT para esse trecho. Considerando que a DFT é data pela relação 2-3, que
leva as x1, ...,xm amostras temporais para X1, ...,Xm amostras frequenciais. Considerando
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que o sinal possui uma frequência de amostragem fs e, pelo teorema de Nyquist–Shannon,
é capaz de registrar frequências de 0 a fs/2. Conforme discutido acima, no espectrograma
a informação de fase é desprezada, ou seja, X1, ...,Xm/2 e Xm/2+1, ...,xm são iguais, a menos
da ordem que é invertida. Dessa forma, têm-se m/2 amostras frequenciais para representar
um espectro de largura fs/2. Portanto, tem-se:

∆f =
fs/2
m/2

=
fs
m

(2-8)

onde ∆f é o espaçamento entre as amostras frequenciais (também chamado de frequency

bin). Dessa forma, janelas maiores implicam em frequency bins menores e, portanto,
maior resolução espectral. No entanto, ao se aumentar a janela espectral um trecho maior
de áudio é analisado para cada coluna de espectro (linhas verticais) do espectrograma
e, instantes suficientemente próximos no trecho de áudio (que estejam dentro da mesma
janela) não serão distinguíveis no espectrograma. Têm-se, portanto, que janelas maiores
implicam em menores resoluções temporais.

(a) 256 amostras (b) 16384 amostras

Figura 2.4: Espectrogramas gerados com diferentes tamanhos de janela de análise a partir do
mesmo áudio. O áudio representado, gerado sinteticamente com taxa de amostragem de 16.000
Hz, é composto de um sinal senoidal de frequência 440 Hz que dura 2 segundos seguido de um
sinal senoidal de frequência 880 Hz, também de duração 2 segundos. O espectrograma em 2.4(a)
foi gerado com uma janela de análise de 256 amostras, enquanto em 2.4(b) foi gerado com uma
janela bem maior, de 16.384 amostras.

A Figura 2.4 ilustra muito bem o efeito do tamanho da janela na geração de um
espectrograma. A partir de um áudio de 4 segundos gerado sinteticamente com taxa de
amostragem de 16.000 Hz, onde a primeira metade contém um sinal senoidal de 440Hz
e segunda metade contém uma senoide de 880Hz, foram gerados dois espectrogramas.
O espectrograma da esquerda é gerado com uma janela de 256 amostras e possui um
∆f = 16.000/256 = 62,5Hz (pela equação 2-8). É perceptível que os frequency bins

são largos, não sendo possível precisar qual frequência compõe o áudio, no entanto é
possível perceber que em determinado instante a frequência presente no áudio muda.
Para o espectrograma da direita, gerado com uma janela de 16.384 amostras e com um
∆f de apenas 0,98Hz. Neste caso as frequências estão bem definidas, porém o instante de
transição do trecho com a senoide de 440Hz para o outro trecho de 880Hz não pode ser
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precisamente definido. Vale mencionar que em um áudio amostrado a 16.000 amostras
por segundo, uma janela de análise de 16.384 amostras dura pouco mais que 1 segundo.

Fica claro, portanto, que na geração do espectrograma a escolha do tamanho da
janela de análise vai influenciar se o espectrograma resultante terá uma maior resolução
temporal ou maior resolução espectral.

2.3 Espectrogramas Narrowband e Broadband

Os espectrogramas datam de 1947 [Potter, Kopp e Green 1947] e os primeiros
sistemas de biometria por voz já utilizavam espectrogramas como entrada [Kersta 1962].
Esse formato permite visualizar a evolução da composição espectral do sinal ao longo do
tempo (detalhado na seção 2.1). Em sinais contendo voz, é possível se visualizar padrões
presentes no espectro que estão relacionados a características morfológicas do aparelho
fonador do falante que produziu a voz.

Espectrogramas do tipo narrowband são gerados a partir de janelas de largura
de, aproximadamente, 30 ms, o que, pela equação 2-8, permite análises com resolução
frequencial de até 33 Hz. Dessa forma, em uma análise da voz, este tipo de espectrograma
permite a observação dos harmônicos da frequência fundamental, tipicamente entre 70
Hz e 330 Hz para falantes adultos [Spazzapan et al. 2018]. Na Figura 2.5 são visíveis os
harmônicos do pitch, que podem ser identificados como “franjas” que oscilam ao longo
do eixo temporal. Os trechos em que as “franjas” estão melhor definidas são os trechos
contendo sons vozeados6.

Figura 2.5: Exemplo de espectrograma do tipo narrowband (largura de janela de 30ms).

6Os sons vozeados (ou vocálicos) são os emitidos quando as pregas vocais também vibram. Um exemplo
são os sons emitidos quando são pronunciadas os fonemas referentes às vogais.



2.3 Espectrogramas Narrowband e Broadband 26

Também é possível observar a presença destes harmônicos analisando-se a
composição espectral para uma posição temporal onde há incidência de sons vozeados.
Na Figura 2.6 tem-se a composição espectral que ocorre na linha indicada na Figura
2.5. As oscilações mais rápidas no espectro correspondem às franjas visualizadas no
espectrograma.

Figura 2.6: Fatia espectral para um espectrograma narrowband.

Espectrogramas do tipo broadband são gerados a partir de janelas de análise
menores, da ordem de 5ms, permitindo uma análise espectral mais grossa (com suaviza-
ção das rápidas variações na frequência). O objetivo é evidenciar regiões maiores com
concentração de energia. Estas características muitas vezes correspondem aos formantes
(que estão relacionados ao posicionamento do trato vocálico do falante). Na Figura 2.7
são perceptíveis as faixas mais grossas escuras (em termos espectrais), que representam
os formantes, presentes em sons vozeados.

Figura 2.7: Exemplo de espectrograma do tipo broadband (largura de janela de 5 ms).

Conforma já discutido, com uma janela de análise pequena, neste tipo de espec-
trograma é possível perceber variações mais rápidas ao longo do tempo, o que é suficiente
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para exibir os pulsos glóticos7. Na Figura 2.7 esses pulsos ficam claro, e podem ser ob-
servados como “franjas” verticais presentes na Figura.

Na Figura 2.8 tem-se o espectro da linha indicada na Figura 2.7. Percebe-
se na imagem que apenas o envelope do espectro é preservado, facilitando a extração
de características que possuem uma variação menor ao longo do espectro (como, por
exemplo, os formantes).

Figura 2.8: Fatia espectral para um espectrograma broadband.

Não há um consenso de quais são os tamanhos de janelas de análise que definem
se um espectrograma como sendo do tipo narrowband ou broadband. Sendo assim,
será adotado no contexto deste trabalho a mesma definição apresentada em [Boersma
e Weenink 2021] para a geração destes tipos de espectrograma. De acordo com o manual
deste software a duração da janela de análise deve ser de 5 ms para espectrogramas do
tipo broadband, e 30 ms para espectrogramas do tipo narrowband [Styler 2013].

2.4 Redes Neurais

As redes neurais são sistemas computacionais inspirados em redes neurais bio-
lógicas e são baseadas em uma coleção de nós (ou neurônios) que transmitem sinais de
um nó para outro. Os sinais transmitidos são números reais que são recebidos pelos nós,
que os processam e transmitem adiante.

A Figura 2.9 exibe a estrutura de um neurônio. Neste exemplo o neurônio recebe
três entradas (X1, X2 e X3), que são somadas de forma ponderada pelos seus respectivos
pesos (w1, w2 e w3). Ao resultado dessa soma aplica-se a função de ativação f : R−→ R,
levando à saída Y = f (∑wi ·Xi ) do nó em questão.

Nas redes neurais os nós são organizados em camadas. A Figura 2.10 traz
como exemplo uma rede quatro camadas: as camadas de entrada e saída e duas camadas

7Ciclo de fechamento e abertura das pregas vocais.
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Figura 2.9: Nó de uma rede neural, onde X1, X2 e X3 são os sinais de entrada do nó, w1, w2 e w3

são os pesos de cada entrada, f é a função de ativação e Y é a saída do nó.

internas, também chamadas de camadas escondidas. Neste exemplo a rede é alimentada
por três entradas e possui uma saída e as camadas internas possuem quatro nós cada.
Todos os nós da rede são conectados com todos os nós da próxima camada. Camadas
desse com essa propriedade são chamadas de totalmente conectadas. Cada conexão da
rede possui um peso, que indica a importância de determinada entrada para determinado
nó.

Figura 2.10: Rede neural com três entradas, uma saída e duas camadas internas. Cada camada
interna é composta de quatro nós, todos completamente interconectados.

O processo de treinamento utiliza dados previamente rotulados e uma função
de custo, responsável por informar o quão próximas as inferências estão do resultado
esperado. A função de custo atinge o valor mínimo quando as saídas da rede são
exatamente iguais aos valores rotulados. O aprendizado se dá por um algoritmo chamado
de back propagation [Goodfellow, Bengio e Courville 2016], no utiliza-se a derivada
parcial da função de custo com relação a cada peso presente na rede para se estimar a
correção a ser aplicada para cada peso.

As redes que utilizam de um grande número de camadas são denominadas redes
profundas (dando origem ao termo deep learning) e, apesar de bem sucedidas em resolver
problemas complexos de aprendizado de máquina, precisam enfrentar o problema da
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perda de informação com o gradiente (vanishing gradiant). Com o aumento do número
de camadas, as derivadas parciais com relação aos pesos das primeiras camadas (que
aparecem como últimos termos no cálculo do gradiente) ficam muito pequenas, fazendo
com que o aprendizado dessa parte da rede fique estagnado [Basodi et al. 2020]. Uma
forma de contornar esse problema utiliza conexões residuais, as quais serão detalhadas
adiante, na seção 3.3.

2.5 Redes Neurais Convolucionais

As Redes Neurais Convolucionais (Convolutional Neural Network - CNN) são
uma classe de redes neurais adaptado a analisar imagens (e estrutura de dados similares).
Em geral, as redes convolucionais estão adaptadas para receber imagens coloridas, e que,
portanto, possuem canais de cores. A Figura 2.11 traz a forma como uma imagem é
representada em termos de estrutura de dados. Para cada canal de cor têm-se uma matriz
com os valores numéricos que representam a intensidade da respectiva cor para cada pixel.
Neste exemplo têm-se uma imagem de três canais de cores e dimensões 4 × 4.

Figura 2.11: Representação em array de uma imagem com largura e altura de 4 pixels e com três
canais de cores.

Neste tipo de rede a imagem de entrada passa por um processo de convolução
por filtros convolucionais, que nada mais são que arrays de duas dimensões (comumente
3 × 3 ou 5 × 5). Para um filtro K de tamanho (k , l), a convolução desse filtro com uma
seção de tamanho (p,q) da imagem, centrada no pixel (i , j) é definida por:
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Ci j =
k<p

∑
k=0

l<q

∑
l=0

Im(k , l) ·K (k , l) (2-9)

A convolução pode ser computada para todos os pixeis da imagem ou, alternati-
vamente, pode ser definido um passo (stride) de modo que a convolução seja computada
a cada dois ou três pixeis, tanto no sentido horizontal quanto vertical. Um stride de (2,2),
por exemplo, calcula a convolução a cada 2 pixels, tanto na vertical quanto na horizontal.
Essa estratégia permite a redução de dimensionalidade para o resultado da convolução,
chamado de mapa de características (feature map).

No treinamento das camadas convolucionais, os elementos ki j de cada filtro são
treinados de modo a minimizar uma função de custo, utilizando também o algoritmo de
back propagation anteriormente citado.

Uma outra camada que frequentemente aparece nas arquiteturas de redes con-
volucionais é a camada de agragação, ou camada de pooling. Este tipo de camada não
é treinável e sua função é reduzir a dimensão da entrada. A iteração sobre a imagem é
análoga ao cômputo da convolução dos filtros sobre a imagem, gerando para este caso
uma versão sub-amostrada da entrada. As forma de agregação mais comuns são o valor
máximo (MaxPooling) e o valor médio (Average Pooling). O exemplo trazido pela Figura
2.12 trata-se do MaxPooling, aplicado em regiões de tamanho (2,2).

Figura 2.12: Exemplo de aplicação de MaxPooling de tamanho (2,2).

Fonte: https://computersciencewiki.org/index.php/File:MaxpoolSample2.png

A Figura 2.13 traz um exemplo de rede convolucional utilizada para classificar
dígitos escritos à mão. Essa rede recebe imagens monocromáticas (apenas um canal de
cor). A arquitetura da rede segue uma sequência de uma camada convolucional seguida
de uma camada de pooling, novamente uma camada convolucional seguida de outra
camada de pooling. Após este último pooling o resultado é achatado para um array

unidimensional (flatten), que serve como entrada de uma camadas totalmente conectada
que, por fim, se conecta à saída da rede.

https://computersciencewiki.org/index.php/File:MaxpoolSample2.png
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Figura 2.13: Arquitetura de uma CNN para classificação de dígitos escritos à mão.

Fonte: Figura 2 apresentada em [Hoai, Oh e Yi 2020]

2.6 Verificação de falantes utilizando aprendizado de
máquina

O primeiro artigo acerca do prolema de verificação de falantes foi [McGehee
1937] no qual se discutia a confiabilidade na identificação de falantes por humanos. O
conceito de espectrograma foi proposto em [Potter, Kopp e Green 1947] por cientistas
dos Laboratórios Bell que trabalhavam em identificação de voz para fins militares.

Os primeiro métodos automatizados em identificação de falantes datam da
década de 1960 [Kersta 1962], onde se utilizou espectrogramas como entrada dos sistemas
e métodos. Eram sistemas dependentes de elocução de palavras ou frases específicas
(classificados como text dependent) e utilizavam correspondência de padrões no processo
de identificação. Com a proposição do conceito de cepstrum8 [Bogert 1963] em 1963 e
do algoritmo da Fast Fourier Transform [CooleyJW 1965] pavimentou-se o caminho para
importantes avanços na área.

A partir desses trabalhos, avanços significativos em verificação e identificação de
falantes foram propostos. Dentre estes avanços destacam-se o uso de distância euclidiana
no teste de verificação, proposto em [Doddington 1985], o uso de modelos ocultos de
Markov (HMM [Baum e Petrie 1966]) e máquinas de vetores de suporte (SVM9, como em
[Wan e Campbell 2000].

Em 1992 foi proposta uma nova abordagem utilizando Modelos de Mistura de
Gaussianas10 [Reynolds 1992]. Na sequência foi proposto pelo mesmo autor a utilização

8O cepstrum é uma ferramenta da Análise de Fourier usada para analisar artefatos periódicos no
espectro de frequência de um sinal. Pode ser usado no estimativa da frequência fundamental, o que é uma
característica intrínseca do falante.

9Modelo de aprendizado supervisionado proposto em [Cortes e Vapnik 1995]. Em geral, é utilizado em
problemas de classificação onde se encontra uma separação linear entre as classes. É possível generalizar
para classificadores não lineares.

10Modelo estatístico utilizado para representar subpopulações (ou classes) normalmente distribuídas,
sendo bastante adequado às tarefas de identificação e verificação de falantes.
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de um modelo universal (Universal Background Model), que descreve o falante médio
[Reynolds 1995]. Dessa forma, numa tarefa de verificação de falante é possível comparar
a similaridade da voz questionada com a voz de referencia e a similaridade da voz
questionada com o modelo de voz do falante médio, permitindo o uso de razão de
verossimilhança (Likelihood Ratio11) para avaliar os modelos treinados.

Além do ganho de performance nas tarefas de identificação e verificação de
falantes, esta técnica trouxe uma redução significativa no custo computacional, o que
permitiu a difusão de aplicações comerciais para diversos fins. Um exemplo de aplicação
da área forense é o software BATVOX [Sigüenza 2008], o qual utiliza modelos baseados
em GMM-UBM.

2.7 O uso de redes neurais na verificação de falantes

Motivados pela poderosa capacidade de extração de características dos modelos
baseados em redes neurais, muitos novos métodos foram propostos para a verificação de
falantes utilizando redes neurais.

Um dos primeiros nesse sentido, [Lei et al. 2014], substitui o modelo baseado em
mistura gaussiana (GMM) por um modelo de redes neurais profundas (DNN), trazendo
uma melhora de 30% sobre o Equal Error Rate (discutido na seção 4.2). Nessa proposta
há a necessidade de se utilizar um modelo pré-treinado com os estados das misturas
gaussianas para que então seja treinado o modelo em redes neurais.

O primeiro trabalho com redes neurais sendo utilizadas do começo ao fim do
processo (End-to-End) de verificação de falante ocorre em 2014 [Variani et al. 2014],
mas ainda com vetores de características em nível local (frame level embeddings). Uma
evolução deste trabalho é a posposta da extração de características em nível de enunciado
(utterance level embeddings) e um processo de agregação dos frames (temporal pooling)
[Snyder et al. 2018].

2.8 Uso de redes convolucionais

O trabalho que trouxe popularidade às redes convolucionais e impulsionou o
seu uso em diversas problemas de aprendizado de máquina foi [Krizhevsky, Sutskever e
Hinton 2012], de 2012, no qual a rede proposta, chamada de AlexNet, superou o estado
da arte em classificação de imagens no desafio ImageNet Large Scale Visual Recognition

11A razão de verossimilhança indica o quão adequado é determinado modelo para os dados aos quais
está sendo submetido. A definição completa pode ser encontrada em [Koch 1999].
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Challenge 2012 (ILSVRC2012)12, reduzindo a taxa de erro de classificação de 26%
para 16%. Estes resultados promissores trouxeram grande popularidade para as redes
convolucionais e, incentivando a aplicação desse tipo de rede a diversos problemas.

Em 2014, o trabalho [Taigman et al. 2014] propõe um modelo de reconhecimento
facial baseado em redes convolucionais, cuja arquitetura ficou conhecida como DeepFace

e assumiu o status de estado da arte para reconhecimento facial. Apenas em 2017 foi
apresentado o primeiro trabalho baseado em redes convolucionais para verificação de
falante [Li et al. 2017]. Na arquitetura proposta, conhecida como Deep Speaker, utiliza-se
redes convolucionais e blocos residuais (detalhado na seção 3.3).

Na pesquisa de biometria por voz foi possível importar conceitos desenvolvidos
em outras áreas, o que possibilitou um rápido avanço da área. Como exemplo desses
conceitos tem-se as arquiteturas base ResNet [He et al. 2015] e VGG [Simonyan e
Zisserman 2015] e as funções de custo SphereFace [Liu et al. 2018] e a ArcFace [Deng
et al. 2019], que foram utilizadas em trabalhos importantes de verificação de falante. No
uso das redes convolucionais para problemas em áudio são usados espectrogramas como
entrada da rede.

2.9 Componentes de um sistema de verificação de falan-
tes baseado em redes neurais

Atualmente os principais fatores que compõem um sistema de verificação de
locutor baseado em redes neurais são:

• Base de dados: a escolha da base de vozes deve ser adequada ao contexto do pro-
blema a ser tratado. A forma de coleta das vozes, os parâmetros de digitalização e
compressão, duração dos áudios e número de falantes são alguns dos fatores a serem
considerados. A base de vozes Voxceleb2 [Chung, Nagrani e Zisserman 2018] é o
conjunto de referência nas mais recentes publicações sobre reconhecimento de voz
ser a maior base de vozes aberta, em termos número de falantes. Outros exemplos
de bases de vozes são o disponibilizado pelo NIST SRE (https://data.nist.gov/), TI-
MIT [Garofolo et al. 1992], LibriSpeech [Panayotov et al. 2015] e Common Voice
[Ardila et al. 2020]. Vale ressaltar que bases proprietárias (fechadas) também são
usadas e estão presentes em importantes trabalhos, como em [Wan et al. 2020].

• Data augmentation: trata-se da geração de dados sintéticos para aumentar a vari-
abilidade da base de dados original, melhorando o desempenho dos modelos. Em
[Heo et al. 2020] testa-se o uso de data augmentation sobre o modelo proposto em

12https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012

https://data.nist.gov/
https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012
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[Chung et al. 2020], o mesmo que é utilizado como referência neste trabalho. Foi
possível diminuir a métrica de performance Equal Error Rate de 2,22 para 1,18.
Outra aplicação desta técnica é submeter o modelo a contextos não presente nos
dados. No caso de uma base de dados de voz, um exemplo seria a composição
dos áudios originais com ruídos de fundo ou efeitos acústicos como reverberação e
eco. Trabalhos recentes na área apresentaram ganhos significativos em performance
com o uso de data augmentation. Como exemplo, podemos citar também [Okabe,
Koshinaka e Shinoda 2018], [Yadav e Rai 2019] e [Thienpondt, Desplanques e De-
muynck 2020].

• Pré-processamento: etapa de processamento do áudio que ocorre antes antes da
transformação para o formato de entrada da rede. Nesta etapa podem ser realizadas
normalizações de intensidade, remoção de silêncio e de trechos não falados (técnica
conhecida por Voice Activity Detection, como em [Kuchaiev et al. 2019] e [Veysov
e Voronin 2022], e a redução de ruídos indesejados.

• Entrada da rede: forma de representação do áudio que será utilizada como entrada.
O áudio puro, sequência de valores que representam as amostras do som original,
pode ser transformado em outro tipo de entrada, mais adequada à arquitetura da
rede escolhida, como os já citados espectrogramas e mel-espectrogramas e também
os coeficientes cepstrais MFCCs.

• Arquitetura da rede: normalmente são usados modelos já consagrados como base,
por exemplo a Resnet [He et al. 2015] e a VGGNet [Simonyan e Zisserman
2015], e a partir destes modelos, são propostas adaptações para o contexto de
cada pesquisa. Como exemplo tem-se os modelos propostos em [Nagrani, Chung
e Zisserman 2017] , [Chung, Nagrani e Zisserman 2018] e [Chung et al. 2020].
Alguns trabalhos, no entanto, apresentam propostas inovadoras, trazendo um novo
olhar para o problema. É o caso da rede SincNet, que utiliza aproximações de filtros
sinc13 sobre o áudio puro.

• Time aggregation: camada da rede responsável pela agregação das características
extraídas para cada frame (frame level features) em um conjunto de características
que representem todo o trecho de áudio fornecido como entrada (utterance level

features). Como as características buscadas são globais (características do falante,
e não do conteúdo falado), esta técnica tem especial relevância para o problema em
questão. Como exemplo de time aggregation tem-se técnicas simples como Average

Pooling e Max Pooling, encontradas em [Ravanelli e Bengio 2019], [Chung et al.
2020] e [Chung, Nagrani e Zisserman 2018] além de exemplos que empregam

13No contexto de processamentos de sinais, os filtros sinc são filtros ideais, que permitem a passagem de
apenas as frequências de interesse.
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mecanismos de atenção, como os propostos em [Heo et al. 2020], [Chung et al.
2020] e [Okabe, Koshinaka e Shinoda 2018].

• Função de custo: neste quesito o problema pode ser abordado como um problema
de classificação ou de metric learning (discutidos na seção 3.4). Na primeira abor-
dagem se utiliza o vetor de características gerado antes da camada de classificação,
enquanto que na última busca-se otimizar a similaridade entre entradas de mesma
classe (e discrepâncias, no caso de classes diferentes). Em [Chung et al. 2020] fo-
ram comparados métodos das duas abordagens.



CAPÍTULO 3
Trabalho Proposto

Este trabalho propõe a utilização de espectrograma duplo como entrada de um
modelo de redes neurais profundas de modo a oferecer ao modelo, simultaneamente,
informações com detalhamento temporal e espectral do mesmo trecho de áudio. Entende-
se como espectrograma duplo o empilhamento de dois espectrogramas, um narrowband

e outro broadband, conforme definidos na seção 2.3.

3.1 Baseline

Como o objetivo do trabalho é validar a hipótese de que a utilização de espectro-
gramas duplos como entrada permite um ganho de performance nos modelos existentes
foi utilizada arquitetura proposta em [Chung et al. 2020], que obteve o status de estado
da arte à época do seu lançamento. Além dos resultados, os autores também divulgaram
o código das implementações.

O sistema proposto em [Chung et al. 2020] utiliza como entrada espectrogramas
gerados a partir de um trecho de 2 segundos, escolhido aleatoriamente a partir do áudio
fornecido. A janela de análise possui largura de 25 ms, com função de janelamento
Hamming1 e utilizou-se um passo de 10 ms de uma janela para a próxima (sobreposição
de 15 ms). Por fim, a escala Mel é aplicada ao espectrograma de modo a se obter um
Mel-spectrogram de dimensão 40.

Estes parâmetros vêm sendo utilizados desde a publicação que apresentou a base
de vozes Voxceleb1 [Nagrani, Chung e Zisserman 2017], o que consolidou-se como um
padrão. Além do trabalho utilizado como referência, outros exemplos que utilizaram essa
linha são [Chung, Nagrani e Zisserman 2018], [Heo et al. 2020] e [Nagrani et al. 2020].

A arquitetura base utilizada (trunk) foi a Fast ResNet-34 (definida em [Chung
et al. 2020]), baseada na consagrada arquitetura de rede neural residual [He et al. 2015],
e que será detalhada adiante. Como método de agregação temporal foi utilizado o Self-

1A definição da função de janelamento Hamming pode ser encontrada em [Smith 2011].
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attentive pooling (SAP), proposto em [Cai, Chen e Li 2018], o qual utiliza mecanismos de
atenção para privilegiar trechos mais importantes no processo de verificação de falante.

A função de custo utilizada foi a Angular Prototypical (também proposta em
[Chung et al. 2020]), que é do tipo metric learning e deriva da função de custo Generalized

End-to-End [Wan et al. 2020]. Os detalhes dessa função de custo são discutidos adiante,
na seção 3.4.

3.2 Base de dados Voxceleb2

Para o treinamento do modelo utilizou-se a base de vozes Voxceleb2, apresentado
em [Chung, Nagrani e Zisserman 2018] (subconjunto dev). Esta base de dados possui
5994 falantes distintos e mais de 1 milhão de arquivos de áudio, variando entre 4 e 20
segundos de duração (Figura 3.1).

Figura 3.1: Distribuição da duração dos áudios na base de vozes Voxceleb2 [Chung, Nagrani e
Zisserman 2018]. Comprimentos menores que 4 s foram mantidos no intervalo de 4 s a 5 s, e os
comprimentos maiores que 20 s foram mantidos no intervalo entre 19 s e 20 s.

Fonte: Imagem extraída da Figura 1, presente em [Chung, Nagrani e Zisserman 2018]

Os áudios foram extraídos de vídeos da plataforma YouTube2 e contemplam
diversas situações da vida real, como ruído ambiental, falas interrompidas por outro
falante, variabilidade nos dispositivos de gravação, músicas de fundo, entre outros fatores.
Da Figura 3.2 nota-se que há um desbalanceamento quando se considera as distribuições
dos falantes por gênero e por língua falada. Dentre os 5994 falantes têm-se que 61%
são homens e 39% são mulheres. Com relação à distribuição de nacionalidade, 29% são
falantes dos EUA.

2www.youtube.com

www.youtube.com
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(a) Distribuição por gênero (b) Distribuição por nacionalidade

Figura 3.2: Distribuição dos falantes da base de dados Voxceleb2 [Chung, Nagrani e Zisserman
2018] por gênero (Figura 3.2(a)) e por nacionalidade (Figura 3.2(b))

Fonte: Imagem extraída da Figura 1, presente em [Chung, Nagrani e Zisserman 2018]

3.3 Fast ResNet-34

As redes residuais (ResNets) foram propostas em [He et al. 2015] de modo a
atenuar uma das principais questões relacionados a redes neurais profundas, que é o desa-
parecimento de gradiente (vanishing gradient). No treinamento de uma rede neural, cada
um dos pesos é atualizado proporcionalmente à derivada parcial da função de custo em
relação à variável correspondente ao peso atual, para cada iteração de treinamento. Para
redes neurais profundas, o gradiente será muito próximo de zero (vanishing gradient),
impedindo que o peso mude de valor, o que impõe grandes dificuldades no treinamento
da rede neural.

Figura 3.3: Comparação entre um bloco regular e um bloco residual de redes neurais profundas.
No último há a replicação da entrada diretamente à saída, fazendo com que a informação passada
para o próximo bloco seja a composição da saída F (x) com a própria entrada x .

Em uma rede residual, a informação da entrada, além de ser fornecida ao bloco
de camadas da rede, é também passada adiante, conforme está ilustrado na Figura 3.3.
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Em termos formais, está prevista uma função identidade que passa a entrada diretamente
para o próximo bloco, chamada de skip connection. Com as skip connections presentes o
problema do desaparecimento de gradiente é grandemente atenuado. Em [He et al. 2015],
onde são definidas as redes residuais, são propostos modelos com até 152 camadas, agora
viáveis através das skip connections.

Na Figura 3.4 tem-se arquitetura completa da ResNet-34, cuja arquitetura é a
mais rasa apresentada pelos autores em [He et al. 2015] (na figura as skip connections

estão representadas pelos arcos que ligam as entrada e saídas dos blocos). Com um to-
tal de 34 camadas, consagrou-se como um dos modelos mais utilizados em problemas
envolvendo imagem, justamente pelo custo computacional reduzido para se treinar. Re-
centemente vem sendo usada em verificação de falantes ([Chung, Nagrani e Zisserman
2018], [Cai, Chen e Li 2018], [Xie et al. 2019] e [Chung, Huh e Mun 2020], por exem-
plo).

Figura 3.4: Arquitetura da rede residual de 34 camadas (ResNet-34), proposta em [He et al. 2015].
A quase totalidade dos blocos é composta de camadas de rede convolucional, com o tamanho e
quantidade dos filtros definidos para cada bloco. As skip connections são indicadas pelos arcos
que ligam as entradas e saídas dos blocos. Ao final da arquitetura estão presentes o pooling3 por
média e a camada final, para classificação (fully connected).
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A arquitetura base (trunk) utilizada neste trabalho trata-se de uma variante da
ResNet-34, batizada de Fast ResNet 34, a qual foi apresentada no trabalho [Chung et al.
2020]. A tabela 3.1 detalha as duas arquiteturas, onde é possível perceber as diferenças
apontadas acima. Percebe-se que na variante o número de filtros nos blocos residuais
é reduzido a 1/4 da rede original, e antecipa-se a aplicação de stride dos últimos para
os primeiros blocos, trazendo o número de parâmetros da rede de 22 milhões para,
aproximadamente, 1,4 milhão.

camada ResNet-34 Original Fast ResNet-34

conv1
7x7, 64, stride 2
3x3, max pool, stride 2

7x7, 16, stride 2
3x3, max pool, stride 2

conv2
[

3 × 3, 64
3 × 3, 64

]
× 3, stride 1

[
3 × 3, 16
3 × 3, 16

]
× 3, stride 2

conv3
[

3 × 3, 128
3 × 3, 128

]
× 4, stride 2

[
3 × 3, 32
3 × 3, 32

]
× 4, stride 2

conv4
[

3 × 3, 256
3 × 3, 256

]
× 6, stride 2

[
3 × 3, 64
3 × 3, 64

]
× 6, stride 2

conv5
[

3 × 3, 512
3 × 3, 512

]
× 3, stride 2

[
3 × 3, 128
3 × 3, 128

]
× 3, stride 1

fc avg pool, 1000 9x1, 512, stride 1

Tabela 3.1: Comparação entre as arquiteturas ResNet-34 original [He et al. 2015] e Fast ResNet-
34 [Chung et al. 2020]. Cada linha especifica o tamanho do filtro convolucional, o número de
filtros, o número de repetições do bloco e o passo (stride) utilizado nos filtros convolucionais. A
última linha refere-se a uma camada totalmente conectada (fully connected) e varia de acordo com
o problema abordado. No primeiro caso ([He et al. 2015]) trata-se de um problema de classificação
de imagens usando a base do ImageNet 2012 [Russakovsky et al. 2015], com 1000 classes. No
segundo caso trata-se da extração de um vetor de características de tamanho 512.

3.4 A função de custo Angular Prototypical

Em termos de função de custo, atualmente há duas vertentes na abordagem do
problema de verificação de locutor. O primeiro grupo trata das funções que otimizam um
modelo de classificação, como em [Liu et al. 2017] e [Deng et al. 2019]. Como a base
de dados possui um número definido de classes (falantes), é possível treinar o modelo
para classificar os áudios como produzido por um dos falantes da base de dados. Ao
fim do treinamento, conforme ilustrado pela Figura 3.5, a camada de classificação (fully

conected) é removida (indicada pelo X em vermelho), e substituída por outra camada,
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responsável pela extração do vetor de características. É importante mencionar que, nesse
caso, é necessário que essa camada seja treinada após a sua inclusão no modelo.

Figura 3.5: Substituição da camada de classificação após o treinamento. Neste caso foi utilizada
uma função de custo com objetivo de classificação.

No segundo grupo de funções de custo, classificado como metric learning, são
otimizadas a similaridade entre vetores de mesma classe e a dissimilaridade entre vetores
de classes distintas. Dessa forma, o objetivo é fazer com que o modelo seja capaz de
avaliar o grau de similaridade de um par de vozes. Há, portanto, uma relação direta da
função de custo com o problema de verificação de falantes. Vale mencionar que, apesar
desta abordagem ser conceitualmente mais alinhada com a verificação de falantes, há
trabalhos recentes em ambas trazendo resultados relevantes para o tema. Como exemplo
podemos citar o trabalho [Xie et al. 2019], que utiliza classificação e, em contrapartida, o
trabalho [Chung et al. 2020] que propõe novas técnicas para treinamentos do tipo metric

learning.
A função de custo utilizada neste trabalho, Angular Prototypical [Chung et al.

2020], é do tipo metric learning. Para esta função de custo cada batch4 deve ser escolhido
de modo que cada falante presente no batch deve possuir M arquivos de áudio. A Figura
3.6 ilustra esse processo de formação de batch. Dentre os M áudios de cada falante, divide-
se em S áudios para o conjunto de suporte e Q áudios para o conjunto de consulta, ou seja,
M = S + Q. OS valores de M, S e Q são mantidos para cada batch e cada falante. No caso
da Figura 3.6 foi assumido que o conjunto Q é composto apenas pelo M-ésimo arquivo.
Essa escolha foi adotada nos treinamentos citados em [Chung et al. 2020] e também foi
utilizada neste trabalho.

Define-se o prototype da classe, no contexto do batch, como o centróide dos
vetores do conjunto de suporte, ou seja:

4O termo batch no contexto deste trabaho representa um subconjunto dos dados que será usado em uma
iteração do treinamento. Em alguns trabalhos esse conceito é chamado de mini-batch, em contraste ao batch
que, neste caso, representa todo o conjunto de dados de treinamento, o qual é utilizado inteiramente em cada
iteração do treino.
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Figura 3.6: Formação do batch para o treinamento usando a função de custo Angular Prototypical.
Neste exemplo o batch contém N falantes, e M áudios distintos para cada falante, totalizando N×M
áudios. Neste caso, o tamanho do conjunto de consulta (query set) é de 1 áudio.

.

cj =
1

M−1

M−1

∑
m=1

xj ,m (3-1)

onde M−1 é o tamanho do conjunto de suporte, e xj ,m é o vetor de características extraído
a partir m-ésimo áudio do j-ésimo falante. A Figura 3.7 ilustra o processo de formação
dos centroides referentes a cada falante do batch. Percebe-se que os vetores extraídos de
cada áudio presente no support set são somados vetorialmente e o resultado divide-se por
M−1 (média vetorial), seguindo o que está definido na equação 3-1.

A similaridade entre o centroide da classe, cj , e o vetor de consulta xj ,M é definida
por:

Sj ,k = w · cos(xj ,M ,ck ) + b (3-2)

Trata-se, portanto, da similaridade do cosseno entre os vetores em questão, com
a inclusão de parâmetros treináveis de escala, w , e viés b.

Durante o treinamento cada amostra de consulta (query example) é classificado
entre um dos N falantes pertencentes ao batch usando a função de custo:

Lp =− 1
N

N

∑
j=1

log
eSj ,j

∑
N
k=1 eSj ,k

(3-3)

Tem-se que Sj ,j é a similaridade entre o centroide e o vetor de consulta da mesma
classe, enquanto os demais Sj ,k são as comparações com os centroides de outras classes.

Vale mencionar que o uso de apenas um vetor de consulta tem o objetivo de
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Figura 3.7: Cálculo do centroide (prototype) cj , utilizando os vetores de características xj ,m

inferidos a partir dos áudios presentes no conjunto de suporte (support set). Também está presente
na ilutração o vetor de características, xj ,M , referente ao único áudio presente no conjunto de
consulta (query set).

trazer o treinamento para um cenário mais próximo das aplicações reais, onde geralmente
se têm apenas um áudio cuja voz se deseja identificar.

3.5 O espectrograma duplo

Para o contexto desse trabalho, define-se espectrograma duplo como sendo uma
estrutura de dados semelhante a uma imagem multicanal, a qual possui as dimensões de
largura, altura e número de canais.

A função de janelamento escolhida foi a Hamming, as larguras de janelamento
foram definidas como 30 ms para o tipo narrowband e 5 ms para o tipo broadband e o
passo entre uma janela e a próxima foi definido como 6,25 ms. A escolha de tais parâ-
metros seguiram a recomendação do software de análise linguística Praat, conforme está
descrito na seção 6.2.1 do trabalho [Styler 2013]. Estes escolhas para espectrogramas bro-

adband e narrowband buscam evidenciar características perceptuais distintas, conforme
discutido na seção 2.3. Nota-se, no entanto, que a escolha de 30ms de duração da janela
de análise para o espectrograma narrowband está próxima do valor de 25ms adotado em
[Chung et al. 2020].

Levando em conta que na base de dados utilizada os áudios estão amostrados a
16.000 Hz, as larguras de janelamento ficam em 480 amostras para o espectrograma do
tipo narrowband, 80 amostras para o espectrograma do tipo broadband e 100 amostras
para o passo.

Para um trecho de áudio de 2 segundos o espectrograma gerado terá a seguinte
dimensão de 323(largura)×257(altura)×2(canais), o que mostra a Figura 3.8.
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Figura 3.8: O espectrograma duplo é construído pelo empilhamento dos espectrogramas broad-
band e narrowband, extraídos a partir do mesmo trecho de áudio. O empilhamento é o mesmo que
está presente nos canais RGB de uma imagem.

3.6 Arranjo de treinamento

Nesta proposta, a formação do batch ocorre de acordo com a seção 3.4 de modo
que a função de custo Angular Prototypical possa ser aplicada. Foi utilizado um total de 2
áudios por falante (M = 2), que é a mesma configuração utilizada em [Chung et al. 2020],
no treinamento que atingiu o melhor resultado (EER de 2,22, de acordo com a Tabela 2
do referido trabalho). O número de falantes por batch foi de 120 devido a limitações de
hardware (N = 120), gerando, portanto um tamanho efetivo de batch de B = M×N = 240

áudios. De cada áudio extrai-se de forma aleatória um trecho de 2 segundos.
Para cada trecho de 2 segundos de áudio é gerado um espectrograma duplo de

dimensão 323×257×2, conforme discutido na seção 3.5. Os espectrogramas duplos são
usados como entrada da rede.

Além do modelo treinado com o espectrograma duplo foram realizados treina-
mentos com espectrograma simples, mantendo-se o restante dos componentes do modelo.
Foi treinado um modelo utilizando espectrogramas broadband como entrada e outro mo-
delo utilizando espectrogramas narrowband.

Para o treinamento do modelo utilizou-se o dataset Voxceleb2 [Chung, Nagrani
e Zisserman 2018], já discutido na seção 3.2.
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3.7 Hadware utilizado

O treinamento foi executado em uma máquina DGX1 da NVídia, que conta com
8 placas de modelo V100, 512 GB de RAM e 2 CPUs Intel Xeon E5-2698 de 20 núcleos
físicos em cada, que foi usado em modo compartilhado com outros projetos. O ambiente
utilizado para cada treinamento estava restrito a uma GPU V100, 64GB de memória e 8
núcleos de CPU dedicados.

Os 32GB de memória permitem, além do carregamento do modelo, batches de
240 trechos de áudio. Os tempos de treinamento ficaram em 1,8 hora por época, em média,
para treinamentos com espectrograma simples e 2,21 horas por época, em média.

Os treinamentos, delineados na seção 3.6, foram executados por 200 épocas,
totalizando 360 horas de treinamento cada, nos casos que usaram espectrograma simples
e 442 horas para o caso do treinamento com espectrograma duplo.

3.8 Fluxos de entrada e saída

A Figura 3.9 traz uma comparação entre os processos de treinamento, calibração
e inferência no contexto deste trabalho.

(a) Treinamento (b) Calibração (c) Inferência

Figura 3.9: Comparação do fluxo de entrada e saída entre os processos de treinamento, calibração
e inferência.

O diagrama de treinamento, exibido na Figura 3.9(a), traz de forma simplificada
o processo iterativo de treinamento, no qual o batch, gerado de acordo com as restrições
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discutidas na seção 3.4, é servido como entrada ao modelo. O processo de extração de
características é realizado e aplica-se a função de custo nos vetores obtidos. O processo de
atualização dos parâmetros (back propagation) e o início da nova iteração são indicados
pela seta que leva do fim do processo de volta para o início.

O diagrama da Figura 3.9(b) ilustra o processo de calibração do limiar de
decisão, no qual são extraídos os vetores de características de todos áudios presentes na
base de dados de calibração. Com base em uma lista de casos de teste são calculadas as
similaridades dos vetores correspondentes aos testes e, com isso, é calibrado o valor do
limiar de decisão de modo a otimizar uma métrica de interesse para o modelo (EER, por
exemplo).

Após o treinamento, calibração e aferição da taxa de performance do modelo
pode-se realizar a etapa de inferência, ilustrada na Figura 3.9(c). Nesse processo são
extraídas as características de dois áudios, cujas vozes se deseja classificar. São extraídos
10 vetores de características e calcula-se um score de similaridade, da mesma forma que é
realizada a comparação na etapa de treinamento (equação 4-1). A similaridade entre essas
características é comparada com o limiar de decisão, de modo a definir se os as vozes
presentes nos áudios foram emitidas pelo mesmo falante ou não.



CAPÍTULO 4
Experimentos e Resultados

Conforme discutido na seção 3.6, foram realizados experimentos envolvendo
três modelos, os quais foram treinados, calibrados e os resultados foram aferidos e
comparados. Também foram incluídos na comparação os resultados apresentados em
[Chung et al. 2020]. A seguir são detalhadas as etapas de treinamento, e calibração e
são comparados os resultados obtidos de cada modelo.

4.1 Treinamento

Os treinamentos, contemplando a proposta descrita na seção 3.6, foram reali-
zados por 200 épocas em cada modelo. Para todos os modelos o método de otimização
utilizado foi o Adam [Kingma e Ba 2014] com taxa de aprendizado inicial de 0,001 e de-
caimento do tipo step decay com fator multiplicativo de 0,95 aplicado a cada 10 épocas.

A partir da Figura 4.1(a) verifica-se que os valores de custo diminuem para todos
os treinamentos, com queda acentuada nas primeiras épocas e uma evolução mais lenta
após o início para todos os treinamentos, evidenciando um comportamento estável mas
com indícios de estagnação nas últimas épocas.

(a) Loss (b) Acurácia

Figura 4.1: Evolução dos valores retornados pela função de custo (loss), em 4.1(a), e a acurácia,
em 4.1(b), para cada treinamento.
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A Figura 4.1(b), exibe a acurácia dos modelos ao longo do treinamento. A mé-
trica Acurácia está definida para um problema de classificação, indicando a fração ou
porcentagem dos elementos que foram classificados corretamente. Ao fim dos treinamen-
tos cada modelo atingiu uma acurácia de 81,94% quando treinado com espectrogramas
broadband, 85,19% quando treinado com espectrogramas narrowband e 88,22% quando
treinado com espectrogramas duplos.

A acurácia, para um treinamento com uma abordagem do tipo metric learning,
no qual se otimiza a similaridade e a dissimilaridade entre vetores de características,
possui uma definição particular. Conforme discutido na seção 3.4, são calculados os
centroides (prototypes) de cada classe a partir do conjunto de suporte (suport set). É
possível, portanto, classificar os vetores de característica inferidos pelo modelo a partir
do conjunto de consulta (query set) assumindo a classe do centroides mais similar ao
vetor inferido como sendo a classe de cada áudio dos query sets, para cada batch. Dentro
desse contexto, portanto, verifica-se pela Figura 4.1(b), que o modelo alimentado com
espectrograma duplo supera os demais nessa métrica.

4.2 Calibração do limiar de separação

A partir de um modelo treinado é possível avaliar a sua performance para uma
base de dados ou conjunto de testes específico. Conforme discutido na seção 3.1, será
utilizado o protocolo de avaliação proposto em [Chung et al. 2020] de modo a comparar
os resultados.

Nessa linha, será utilizada uma lista de casos de teste elaborada pelos autores de
[Nagrani, Chung e Zisserman 2017]1. Cada caso de teste determina dois arquivos de áudio
e traz o rótulo que indica se os arquivos contém vozes produzidas pelo mesmo falante ou
se são provenientes de falantes distintos. Os arquivos de áudio integram o subconjunto de
testes da base de dados Voxceleb12. Este subconjunto possui 40 classes e 4.874 arquivos.
A lista de casos de teste contém 8 testes para cada arquivo, sendo 4 testes dentro da mesma
classe e 4 testes com áudios de outras classes, totalizando 38.992 casos de teste.

Para cada áudio presente na lista de casos são definidos 10 trechos de 2 segundos
de cada áudio, igualmente espaçados (possivelmente com sobreposição). De cada trecho é
extraído um vetor de características a partir do modelo treinado, resultando em 10 vetores
para cada áudio, que são normalizados.

1A lista de casos de teste está disponibilizada pelos autores de [Nagrani, Chung e Zisserman 2017] e
pode ser obtida em https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/voxceleb/vox1.html

2Base de vozes aberta elaborada a partir de vídeos do YouTube. Foi apresentada em [Nagrani, Chung e
Zisserman 2017].

https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/voxceleb/vox1.html
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A comparação entre dois vetores se dá pela distância euclidiana3. Considerando
que os vetores foram normalizados, a distância entre eles é, no mínimo, 0 (quando os
vetores coincidem) e, no máximo, 2 (quando são exatamente opostos). A similaridade
entre dois áudios se dá pela média de todas as 100 possíveis comparações entre os vetores
de cada áudio. Ou seja, dados os vetores a0, ...,a9 e b0, ...,b9 extraídos dos áudios a e b,
respectivamente, e sendo ca,b a similaridade entre o áudio a e o áudio b, tem-se:

sa,b =
1

100

9

∑
i=0

9

∑
j=0
||ai −bj ||2 (4-1)

Figura 4.2: Distribuição dos scores de similaridade obtidos para os casos de teste da lista
fornecida em [Nagrani, Chung e Zisserman 2017]. Os scores correspondentes a testes de mesma
classe distribuem-se de acordo com a curva azul e os scores correspondentes a classes distintas
distribuem-se pela curva laranja. A linha tracejada em vermelho indica o ponto onde se obtém
a Equal Error Rate. Este gráfico foi gerado a partir dos resultados obtidos a partir do modelo
treinado com espectrograma duplo.

A Figura 4.2 exibe a distribuição normalizada4 para os scores de similaridades
encontrados para os casos de teste definidos. Estão presentes duas distribuições, em
azul estão representados os scores para os casos com áudios de mesma classe (mesmo
falante) e em laranja os casos com áudios de classes distintas. Se estas distribuições
fossem totalmente disjuntas (o que não é o caso), seria possível traçar um limiar que
permitiria uma verificação perfeita. A intersecção indica que, haverá erros de verificação,
não importando o limiar de decisão que se escolha.

3Norma l2 da diferença vetorial, ou seja, para u,v ∈ Rn, tem-se ||u−u||2 =
√

(u1− v1)2 + ... + (un− vn)2

4A normalização utilizada é tal que a área sob a curva seja igual a 1. Dessa forma, distribuições similares
mas com contagens muito diferentes terão curvas parecidas.
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A partir dos valores de similaridade sa,b para cada caso de teste, é possível decidir
se as falas foram emitidas pelo mesmo falante ou se são falantes distintos. Define-se, para
isso, um limiar de decisão L (um valor entre 0 e 2, conforme discutido anteriormente).
Se sa,b < L então a e b pertencem à mesma classe, e se sa,b ≥ L então a e b pertencem a
classes diferentes.

Comparando as decisões tomadas pelo modelo com a informação dos rótulos
advindos da própria base de dados e assumidos com verdade (groud truth), é possível
se obter os valores de métricas importantes no contexto de biometria para o limiar
previamente definido. Neste trabalho são calculadas a Taxa de Positivos Verdadeiros (True

Positive Rate - TPR em inglês), definida pela proporção de casos positivos que foram
preditos corretamente, e a Taxa de Negativos Verdadeiros (True Negative Rate - TNR),
definida pela proporção de casos negativos que foram preditos corretamente.

Na Figura 4.3(a) pode-se observar a variação das métricas TPR e TNR quando o
limiar de decisão varia de−2 a 0. Nota-se que estas curvas se interceptam em determinado
limiar. Para este limiar as taxas TPR e TNR são iguais (na figura esse ponto está enfatizado
pela seta vermelha). O limiar que iguala as taxas de acerto também iguala as taxas de erro,
pois as taxas de erro False Positive Rate (FPR) e False Negative Rate (FNR) são definidas
por FPR = 1−TPR e FNR = 1−TNR. Define-se então a métrica Equal Error Rate (EER)

como sendo a taxa de erro quando o limiar é escolhido de modo a igualar a FPR e a FNR.

(a) EER (b) MinDCF

Figura 4.3: Em 4.3(a) tem-se as curvas das taxas de acerto para os casos positivos (TPR) e para os
casos negativos (TNR). A Equal Error Rate é obtida na interceptação das curvas (seta vermelha).
Em 4.3(b) tem-se o custo de detecção [Omid.sadjadi@nist.gov 2018], cujo mínimo é o MinDCF
(seta vermelha).

Uma outra métrica que foi otimizada na etapa de calibração foi a Fun-
ção de Custo de Detecção (Detection Cost Function - DCF), introduzida em
[Omid.sadjadi@nist.gov 2018] e utilizada na competição Voxceleb Speaker Recog-
nition Challenge [Brown et al. 2022] desde a edição de 2020. Esta função é definida
por:
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CDet (L) = CMiss×PTarget ×PMiss(L)+

CFalseAlarm× (1−PTarget )×PFalseAlarm(L)
(4-2)

onde CDet (L) é o custo de detecção para o limiar L, CMiss quantifica o custo da perda
de uma detecção (falso negativo), CFalseAlarm é o parâmetro que quantifica o custo da
ocorrência de um alarme falso (falso positivo) e PTarget é a probabilidade a priori de
determinado áudio ser de determinado falante. Esses parâmetros devem ser definidos de
forma a refletir o objetivo do sistema de detecção ou biometria.

Por exemplo, em um contexto forense, onde um falso positivo pode incriminar
um inocente e um falso negativo pode inocentar um culpado, à luz do direito é preferível
inocentar um culpado, ou seja, a ocorrência de um falso negativo. Neste exemplo teríamos
um CFalseAlarm alto e um CMiss baixo.

Tabela 4.1: Parâmetros definidos em [Omid.sadjadi@nist.gov 2018] para a função de custo de
detecção (DCF) quando usado em base de vozes extraída a partir de vídeos.

Parâmetro Valor
CMiss 1

CFalseAlarm 1

PTarget 0,05

O trabalho [Omid.sadjadi@nist.gov 2018] define esses parâmetros de acordo
com o tipo da fonte dos áudios. A tabela 4.1 traz os valores definidos no contexto de
áudios obtidos a partir de vídeos. Estes valores também são usados em [Brown et al.
2022] e no presente trabalho. Na Figura 4.3(b) é possível visualizar a curva de variação
do custo de detecção ao longo dos valores de limiar, ao se utilizar os parâmetros definidos
na tabela 4.1.

Durante o treinamento foi realizada a avaliação do modelo de acordo com o
protocolo descrito acima, calculando-se a Equal Error Rate e o mínimo do custo de
detecção (MinDCF5) para cada época, de modo a acompanhar a evolução desta métrica
ao longo do treinamento. A Figura 4.4 traz os valores destas métricas em cada época, para
cada modelo treinado.

5A métrica Minimum Detection Cost Function (MinDCF) é calculada pelo valor mínimo do custo
de detecção (DCF), e geralmente é utilizada para avaliar a performance em de sistemas biométricos em
contextos onde obter uma baixa taxa de falsos positivos é mais importante do que obter uma baixa taxa de
falsos negativos. Esta métrica é adotada Pelo NIST [Omid.sadjadi@nist.gov 2018] e também no VoxCeleb
Speaker Recognition Challenge[Brown et al. 2022].
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(a) EER (b) MinDCF

Figura 4.4: Evolução dos valores de EER (Figura 4.4(a)) e MinDCF (Figura 4.4(b)) para a lista
de testes mencionada na seção 4.2 durante a etapa de treinamento.

4.3 Resultados

Após o treinamento, foram realizadas calibrações, para cada modelo, utilizando
a base de dados e a lista de casos de teste definidos na seção 4.2. A tabela 4.2 traz os
resultados obtidos para os modelos treinados e, a título de comparação, os resultados
obtidos em [Chung et al. 2020]. As métricas consideradas foram a Equal Error Rate

(EER) e o mínimo do custo de detecção (MinDCF).

Modelo EER MinDCF
Pré-treinado disponibilizado em [Chung et al. 2020] 2,22 0,17
Treinado com espectrogramas broadband (janela de 80 amostras) 2,65 0,20
Treinado com espectrogramas narrowband (janela de 480 amostras) 2,01 0,15
Treinado com espectrograma duplo (janelas de 80 e 480 amostras) 1,64 0,14

Tabela 4.2: Resultados obtidos para os modelos treinados. As métricas consideradas foram a
Equal Error Rate (EER) e o Mínimo do custo de detecção (MinDCF). Também foram incluídos
os valores apresentados em [Chung et al. 2020] para estas métricas.

Os resultados apresentados na tabela 4.2 mostram uma diminuição de 26% para a
taxa de EER em relação ao resultado de 2,22 apresentado em [Chung et al. 2020], levando
o valor de EER para 1,64.

A Figura 4.5 compara as matrizes de confusão geradas para o modelo fornecido
em [Chung et al. 2020] e o modelo treinado com espectrogramas duplos. Para gerar essa
matriz de confusão foram realizadas comparações entre todos os 4.874 áudios presentes
na base de testes, totalizando 11.875.501 comparações. Cada célula da matriz de confusão
foi normalizada pelo número de contagens, pois o número de áudios de cada classe é
variável.

A Figura 4.5(a) traz a matriz de confusão para o modelo de referência [Chung
et al. 2020] e a Figura 4.5(c) traz a matriz de confusão para o modelo treinado com
espectrogramas duplos. Os valores assumidos para essas matrizes vai de 0 a 1 e indicam a
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(a) Trabalho de referência
[Chung et al. 2020]

(b) Diferença (c) Espectrograma duplo

Figura 4.5: Comparação das matrizes de confusão geradas para as 40 classes da base de teste para
os modelos comparados. Na Figura 4.5(a) está a matriz de confusão o modelo apresentado em
[Chung et al. 2020]. Na imagem 4.5(c) está a matriz de confusão gerada para o modelo treinado
com espectrogramas duplos e, na imagem 4.5(b) está a diferença entre as matrizes (4.5(c) menos
4.5(a)). Os valores das diferenças foram ampliados em 4 vezes para facilitar a visualização das
diferenças. O triângulo inferior de cada matriz foi deixado em branco por ser redundante. A escala
presente na Figura 4.5(c) também vale para as Figuras 4.5(a) e 4.5(b).

fração dos testes que resultaram em positivo. Dessa forma, o azul mais intenso, próximo
a 1, fora das diagonais indicam que o modelo está confundindo um falante com outro.
A Figura 4.5(b) resulta da diferença entre a matriz da Figura 4.5(c) e a matriz da Figura
4.5(a) e os valores foram aumentados em 4 vezes para facilitar a visualização. Os pontos
em vermelho (valores negativos) indicam pontos cuja performance é melhor no modelo
treinado com espectrograma duplo e os pontos em azul (valores positivos) são os pontos
cuja performance é melhor no modelo de referência. É perceptível que menos falantes são
confundidos pelo modelo proposto por este trabalho, no entanto, há pares de falantes que
permanecem sendo confundidos. Isso está detalhado na tabela 4.3.

A Tabela 4.3 traz as comparações que apresentaram maior confusão para os mo-
delos comparados. Verifica-se que, para esses pontos há casos em que o modelo proposto
não apresenta melhora significativa e outros que apresentam piora na performance. No
entanto, na maioria dos pontos há diminuição na confusão.

Em todos os casos listados na Tabela 4.3 as comparações são perceptualmente
difíceis. Nos casos em que houve uma melhora significativa na performance, as vozes
carregavam características que permitem a diferenciação. Os casos que apresentaram
pouca variação na confusão são comparações entre vozes muito semelhantes, nos quais
pequenos trechos de voz não são suficientes para carregar características diferenciadoras.

Nas comparações onde houve piora da performance, percebe-se a presença
de aspereza e rouquidão [Pontes et al. 2002]. Isso pode indicar que características
relacionadas a estes aspectos possuem maior relevância para o modelo treinado com
espectrogramas duplos. No entanto, seria necessária uma avaliação mais profunda para
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Falantes Referência Espect. duplo Diferença
id10280 x id10282 80,65% 80,21% 0,44%
id10270 x id10291 74,23% 36,42% 37,81%
id10279 x id10290 66,43% 27,73% 38,71%
id10270 x id10303 60,15% 58,73% 1,42%
id10278 x id10300 51,41% 45,67% 5,75%
id10288 x id10308 50,59% 54,92% -4,33%
id10284 x id10300 28,01% 45,67% -17,66%

Tabela 4.3: Ranking dos falantes mais confundidos pelos modelos comparados. A primeira coluna
informa quais falantes foram comparados, a coluna “Referência” informa a taxa de confusão,
ou seja, a porcentagem dos testes que falharam na verificação, para o modelo apresentado em
[Chung et al. 2020]. A coluna “Espect. duplo” traz a taxa de confusão para o modelo treinado
com espectrograma duplo. A coluna “Diferença” exibe a diferença de porcentagem. Os valores
em vermelho indicam uma pior performance dessas comparações no modelo proposto por este
trabalho.

confirmar esta hipótese.
A Figura 4.6 compara o comportamento dos modelos citados quando varia-se o

limiar de decisão. Na Figura 4.6(a) tem-se as curvas Receiver Operating Characteristic

(ROC) para o modelo [Chung et al. 2020] e para o treinado com espectrograma duplo.
Esta curva mostra a True Positive Rate em função da False Positive Rate. Em um modelo
perfeito haveria um determinado limiar que fizesse a curva ROC passar pelo ponto
(TPR,FPR) = (1,0). Note que essa situação quase acontece para os modelos avaliados
por conta da alta performance que eles apresentam. As Áreas Sob a Curva6 aferidas para
cada modelo são de 0,9982 para o modelo treinado com espectrograma duplo e 0,9971
para o modelo de referência. Para essa métrica a diferença é muito pequena, o que pode
ser percebido pelas curvas que estão sobrepostas ao longo de todo o gráfico. A escala
linear dos eixos dificulta a comparação de modelos com esse grau de performance.

Na Figura 4.6(b), devido à sua escala não linear as diferenças nos extremos são
mais visíveis. Nesta curva tem-se a False Negative Rate em função da False Positive Rate,
ao se variar o limiar de decisão. Um modelo que se aproxime do perfeito terá a sua curva
mais próxima do canto inferior esquerdo deste gráfico. Nesse sentido, é perceptível que
o modelo treinado com espectrograma duplo possui melhor desempenho. É importante
notar que, como na Figura 4.6(b), a curva azul está sempre abaixo da curva laranja, então
o modelo proposto neste trabalho possui melhor desempenho para qualquer escolha do
limiar de decisão, seja para minimizar falsos positivos ou o contrário.

Com relação aos modelos treinados com espectrograma simples, o modelo trei-
nado com com o tipo narrowband, que privilegia a resolução espectral, teve uma perfor-

6O indicador AUC (Area Under Curve) permite avaliar o desempenho do modelo em comparação ao
ideal para a curva ROC. Um modelo ideal possui AUC = 1.
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(a) Receiver Operating Characteristic (ROC) (b) Detection Error Tradeoff (DET)

Figura 4.6: Na Figura 4.6(a) estão presentes as curvas Receiver Operating Characteristic (ROC),

mance significativamente melhor (EER de 2,01) em comparação ao modelo treinado com
o tipo broadband (EER de 2,65), indicando que o tipo narrowband carrega características
mais relevantes.

Com isso, em um contexto de uso de espectrogramas simples, é preferível adotar
janelas de análise próximas de 30 ms, que geram espectrogramas narrowband. Em [Chung
et al. 2020] foi adotado uma janela de 25 ms, o que resultou em um EER de 2,22, próximo
do resultado obtido para o modelo treinado com espectrogramas narrowband.

Os modelos treinados com os espectrograma simples apresentaram resultados
piores, quando comparados com o modelo treinado com espectrograma duplo, o que cor-
robora com a hipótese de as informações presentes em cada tipo de espectrograma são
complementares. Pode-se afirmar, portanto, que a técnica de combinação de espectrogra-
mas traz ganho de performance para o problema de verificação de falante.



CAPÍTULO 5
Conclusão e Trabalhos Futuros

A partir dos resultados obtidos neste trabalho (seção 4.3) foi possível validar a
hipótese de que a utilização de espectrogramas duplos permite um ganho de performance
nos modelos existentes, indicando que os tipos de espectrograma considerados trazem
informações complementares.

A partir das curvas Detection Error Tradeoff (DET), exibidas na Figura 4.6(b),
verifica-se que o modelo proposto neste trabalho possui um desempenho melhor que o
modelo proposto no trabalho de referência em qualquer escolha de limiar de decisão. Ou
seja, tanto em cenários onde se deseja minimizar a ocorrência de falsos positivos quanto
em cenários que se deseja minimizar os falsos negativos. O valor obtido para a Equal

Error Rate foi de 1,61 para o modelo treinado com espectrogramas duplos. Também foi
percebido que quando usados isoladamente, os espectrogramas do tipo narrowband levam
a resultados significativamente melhores em comparação aos do tipo broadband.

Também foi possível observar que espectrogramas do tipo narrowband carregam
características mais relevantes para o contexto de verificação de falante. Para os modelos
treinados espectrograma simples, o modelo que utilizou o tipo narrowband obteve um
EER de 2,01, já o modelo que utilizou espectrogramas broadband obteve um EER de
2,65. Com isso, em um contexto de uso de espectrogramas simples, é preferível adotar
janelas de análise próximas de 30 ms, que geram espectrogramas narrowband.

Após a validação da hipótese de trabalho, foram identificadas oportunidades para
pesquisas futuras. A primeira delas seria avaliar outras formas de combinação de espec-
trogramas, como, por exemplo, a média geométrica proposta em [Cheung e Lim 1992], a
combinação linear de espectrogramas com parâmetros treináveis ou a combinação linear
de vetores de características extraídos por modelos treinados individualmente para cada
tipo de espectrograma.

Outra linha a ser investigada seria a de utilizar espectrogramas múltiplos com três
ou mais canais. Esse trabalho permitiria avaliar os limites dessa técnica de empilhamento
de espectrogramas e, além disso, identificar quais são as larguras da janela de análise mais
interessantes no contexto de verificação de falante.
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