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Abstract 

Voice features fusion has been successfully used to both identify and verify speakers and 

to detect voice pathologies. Nowadays, it is also being tested in speaker diarization task. 

The following thesis shows a study on new long-term voice features for speaker 

diarization. Long-term features are fused among themselves at feature level and, then, 

they are also fused at score level with the traditional short-term voice features (MFCC). 

The experiments were carried out using a part of Agora database, achieving a relative 

improvement in the diarization error rate of 18.22 % compared with the results obtained 

with MFCC. 
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Resum 

La fusió de diferents característiques de la veu s’ha utilitzat exitosament tant per 

identificar i verificar parlants com per detectar patologies de la veu i, actualment, s’està 

provant en la tasca de diarització de parlants. Aquest projecte presenta un estudi sobre 

noves característiques de la veu a llarg termini per la diarització de parlants. Primer, es 

fusionen les característiques a llarg termini entre elles a nivell de característiques i, 

després, es fusionen a nivell de puntuació amb les característiques tradicionals de la veu 

a curt termini (MFCC). Els experiments s’han dut a terme sobre una part de la base de 

dades Àgora, aconseguint una millora relativa en la taxa d’error de diarització del 18.22% 

respecte els resultats obtinguts amb els MFCC. 
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Resumen 

La fusión de diferentes características de la voz se ha usado exitosamente tanto para 

identificar y verificar hablantes como para detectar patologías de la voz y, actualmente, 

se está probando en la tarea de diarización de hablantes. Este proyecto presenta un 

estudio sobre nuevas características de la voz a largo plazo para la diarización de 

hablantes. Primero, se fusionan las características a largo plazo entre ellas a nivel de 

características y, luego, se fusionan a nivel de puntuación con las características 

tradicionales de la voz a corto plazo (MFCC). Los experimentos planteados se han 

llevado a cabo sobre una parte de la base de datos Ágora, consiguiendo una mejora 

relativa en la tasa de error de diarización del 18.22 % respecto a los resultados obtenidos 

con los MFCC. 
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1. Introducció 

1.1. Motivació 

Els humans som éssers curiosos que volem entendre tot el que som i tot el que ens 

rodeja. Des de fa segles ens hem anat especialitzant en diferents camps per tal de poder 

comprendre-ho tot millor i jo sóc d’aquells que té curiositat en saber com som. Una sola 

vida no és temps suficient per entendre’ns del tot, per tant, he escollit només una part, 

una gran part, la parla humana. Com a estudiant de Grau d’Enginyeria de Sistemes 

Audiovisuals, el meu interès per la parla humana l’he enfocat en el camp d’estudi del 

processament de la veu. Aquest és un gran camp que generalment es divideix en la 

síntesis de la parla, el reconeixement de la parla i el reconeixement de parlants. És en 

aquest últim gran bloc, el reconeixement de parlants, on trobem la tasca en la qual es 

centra aquest Treball Final de Grau: la Diarització de Parlants, que consisteix en calcular 

quants parlants apareixen en una gravació d’àudio i en identificar en quin instant 

temporal parla cadascun d’ells.  

Que la diarització de parlants actualment sigui una moda no és casualitat, la creixent 

quantitat de material audiovisual que els humans generem ha creat la necessitat 

d’etiquetar-ne els continguts amb facilitat i l’anàlisi d’àudio ha estat acceptat entre la 

comunitat científica per afrontar aquesta tasca donat que és la forma de comunicació 

natural humana. Així doncs, la necessitat d’etiquetatge de continguts és present en molts 

camps i dóna lloc a moltes aplicacions que podem atacar amb la diarització de parlants. 

Per exemple, en la industria del cinema es volen produir pel·lícules de la manera més 

ràpida i eficaç possible i el fet de poder etiquetar automàticament el material per ajudar a 

la posterior producció de la pel·lícula és una eina molt preuada. En el sector públic i en el 

privat s’acostumen a fer moltes reunions i la indexació de les persones presents i la 

posterior cerca d’aquestes, en cas que es requereixi sentir que s’ha dit, n’és una 

necessitat que es pot resoldre automàticament. O fins i tot en les presons, on en les 

trucades externes no és permeten conversacions entre més de dues persones i es pot 

calcular automàticament quantes persones han parlat en una conversa telefònica. 

Aquests són alguns dels molts exemples d’aplicacions de la diarització de parlants. 

Durant els anys s’ha separat la tasca de diarització en 3 dominis principals (la difusió de 

notícies, les reunions i les conversacions telefòniques) per adaptar-se millor a la senyal a 

analitzar. Aquesta divisió ha aconseguit que es millori el rendiment que proporciona la 

tasca de diarització, però al mateix moment l’ha fet dependent del domini de la senyal 

d’entrada. Donat que el camp d’aplicació de la diarització de parlants no té perquè residir 

estrictament dins d’un d’aquests tres dominis volem trobar una millora de rendiment que 

no sigui depenent del domini. Una de les etapes importants d’un sistema de diarització 

és el que s’anomena extracció de característiques, etapa encarregada de buscar una 

representació de la senyal d’àudio amb l’interès de ser la més discriminant possible entre 

parlants, per tal de fer més fàcil la separació de parlants en les següents etapes del 

sistema de diarització. Prèviament a aquest projecte, s’han provat diferents 

representacions de senyals, i fins i tot, fusions d’aquestes per tal de trobar, tal com 

acabem de dir, la millor representació de la senyal de veu per a la tasca de diarització, 

però encara n’hi ha moltes més que podrien ajudar. Per exemple, en les tasques 

d’identificació i verificació de parlants, tasques on no es fa la distinció de dominis 
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explicada anteriorment, s’han obtingut millores de rendiment d’aquests sistemes amb 

característiques no provades en la diarització. Així doncs, em pensat en buscar noves 

característiques de la veu que puguin ajudar a millorar el rendiment de la tasca de 

diarització. 

1.2. Antecedents i objectius 

Aquest projecte es desenvoluparà en el grup de recerca de veu del departament de 

Teoria de Senyal i Comunicacions (TSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC). Aquest grup de recerca té un sistema de Diarització de Parlants desenvolupat 

durant la Tesis Doctoral del Dr. Jordi Luque Serrano [1]. Per aquesta Tesis Doctoral 

només s’utilitzen característiques espectrals a curt termini per caracteritzar les senyals 

d’àudio per a la tasca de diarització de parlants en un sol canal. Si s’observa la literatura 

d’altres tasques de reconeixement de parlants, concretament la verificació i la 

identificació de parlants, ja s’ha investigat l’ús d’altres representacions de la senyal per 

tal de millorar els resultats d’aquestes tasques, com ara a [2], fusionant les 

característiques espectrals de curt termini amb d’altres de llarg termini obtenint resultats 

prometedors. En aquestes tasques s’han utilitzat com a característiques de llarg termini, 

entre d’altres, diverses característiques prosòdiques i pertorbacions d’amplitud i 

freqüència de la senyal de veu. Actualment, al grup de recerca de veu del TSC s’han 

començat a provar les propostes de [2] reportant bons resultats a [3], i també s’ha 

començat ha investigar amb altres conjunts de característiques. 

Així doncs, l’objectiu d’aquest Treball Final de Grau és estudiar i entendre el sistema de 

diarització del departament per poder millorar el seu rendiment fusionant característiques 

espectrals a curt termini amb noves característiques de la veu a llarg termini a nivell de 

puntuació. Les característiques d’interès per aquest TFG són característiques 

prosòdiques; pertorbacions d’amplitud i freqüència; característiques que representen el 

soroll de la senyal; espectre amitjanat a llarg termini; i mesures de complexitat. Gràcies a 

la fusió d’aquestes característiques amb les espectrals a curt termini es vol reduir l’error 

d’etiquetar un parlant com un altre dins la tasca de diarització utilitzant senyals en un sol 

canal, i així, millorar el rendiment general d’aquesta tasca. 

1.3. Pla de treball 

Paquets de treball 

Les tasques d’aquest treball s’han distribuït en tres paquets de treball. El primer paquet, 

antecedents teòrics i pràctics (PT1), té el propòsit d’entendre el sistema de diarització de 

parlants, tant teòricament com pràcticament. El segon paquet, noves característiques de 

la veu (PT2), està adreçat a la cerca, selecció i implementació dels sistemes d’extracció 

de les característiques. I el tercer i últim, documentació del projecte (PT3), conté les 

tasques de documentació demanada durant l’elaboració del Treball Final de Grau. Es pot 

veure la planificació que s’ha seguit per completar aquests paquets de treball a la Figura 

1, pàgina següent, on es mostra el diagrama de Gantt actualitzat que s’ha seguit per 

aquest projecte desglossat en fites i tasques. 
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Incidències 

Inicialment es va plantejar el projecte abastant dos estudis diferenciats. Però tal com es 

va explicar en la revisió crítica la investigació en noves característiques de la veu ha 

demanat més temps del que era previst. Així doncs, s’han acotat els límits del projecte 

exclusivament en l’ús de noves característiques de la veu aplicades a la diarització de 

parlants per tal de poder-hi aprofundir més i extreure’n el màxim rendiment possible. 

1.4. Estructura del document 

La memòria d’aquest Treball Final de Grau està estructurada en 6 apartats on s’exposa 

tot el treball fet. La primera secció, introducció, parla sobre la motivació, els antecedents i 

els objectius del projecte conjuntament al pla de treball seguit per desenvolupar-lo. La 

segona secció, estat de l’art, mostra una revisió de les tecnologies trobades a la literatura. 

La tercera secció, metodologia, exposa l’estudi de les noves característiques de la veu 

que s’utilitzen per la diarització de parlants i s’explica el sistema de diarització que es fa 

servir. La quarta secció, experiments, recull els experiments que es duen a terme per tal 

de comprovar el rendiment del sistema de diarització amb les noves característiques de 

la veu. La quinta secció, pressupost, exposa una estimació del cost del desenvolupament 

d’aquest projecte. I la sexta i última secció, conclusions, conclou el projecte amb una 

reflexió del treball i recomanacions per investigacions futures. 
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2. Estat de l’art 

Aquest apartat té com a objectiu fer una revisió de la literatura [4] [5] [6] sobre les 

tecnologies anteriors i rellevants a aquest projecte. Es comença recordant la definició de 

la tasca en la qual es centra aquest projecte. La diarització de parlants consisteix en 

calcular quants parlants apareixen en una gravació d’àudio i en identificar en quin instant 

temporal parla cadascun d’ells.  

En la Figura 2 es mostra un exemple real del que es busca en la diarització de parlants: 

un etiquetatge temporal dels parlants continguts en una gravació. Cada color representa 

un parlant diferent, així doncs, en aquest extracte d’uns 2 minuts del show 

agora_2007_01_08_a.wav de l’AGORA Corpus podem visualitzar 3 parlants (verd, 

vermell i blau). 

 

 

 

Figura 2 – Exemple de diarització de parlants 

 

Les gravacions d’àudio no només contenen senyals de diferents parlants també 

contenen altres fonts d’àudio (soroll, música, etc.). A més a més, poden tenir un o més 

canals. Donat que aquest TFG està basat en l’anàlisi de senyals en un sol canal, ens 

centrarem en fer una revisió sobre les tècniques de diarització aplicades utilitzant senyals 

d’un sol canal. La diversitat de senyals d’àudio existents difereixen en qualitat, quantitat, 

nombre de parlants, tipus de fonts no parlades, etc. Totes aquestes diferencies són el 

motiu pel qual en la literatura, com ja hem anunciat en la introducció, s’ha dividit la tasca 

de diarització en 3 dominis principals que són la difusió de notícies, les reunions i les 

conversacions telefòniques [6]. 

Seguidament, a la Figura 3, es mostra el diagrama de blocs d’un sistema general de 

diarització de parlants i s’explica en els subapartats següents d’aquesta secció els blocs 

que el conformen. 

 

 

Figura 3 – Diagrama de blocs d'un sistema general de diarització de parlants 

Parlant 2 Parlant 1 Parlant 3 
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2.1. Extracció de característiques 

L’extracció de característiques té un clar objectiu: extreure aquelles característiques de la 

senyal de veu que siguin més discriminants i incorrelades entre elles per tal de fer més 

fàcil la tasca de les següents etapes del procés de diarització. Però tal com s’acaba de 

dir, l’interès està en discriminar entre veus de diferents parlants, per tant, primer cal 

extreure quina part de la senyal d’àudio és veu i quina no. Aquesta tasca es tracta en el 

bloc de detecció de la parla. Per tant, aquest bloc s’utilitza per separar la part de la 

senyal que es veu de la part de senyal que no ho és. Aquí, s’ha de fer menció especial a 

la part que no és veu, ja que aquesta pot ser silenci, música, soroll de sala, soroll de fons, 

riures, tos, etc. Així doncs, aquí pren importància, per la diarització de parlants, la 

separació entre dominis abans introduïda, ja que la regions sense veu difereixen molt 

d’un domini a un altre. La significança d’aquest bloc és gran, ja que, té un impacte directe 

en el rendiment de qualsevol diaritzador de parlants. Tal com s’explica a la secció 2.3, la 

DER, mètrica d’avaluació de la tasca de diarització, depèn, entre d’altres factors, de les 

falses alarmes de parla i dels falsos rebuigs de parla. Si l’etapa de detecció de parla es 

poc precisa, llavors es contribueix precisament a augmentar aquests dos errors, i com a 

conseqüència s’augmenta la DER. 

A la literatura es poden trobar diverses metodologies per al bloc de la detecció de la 

parla, tant supervisades com no supervisades, i, fins i tot, híbrides. L’enfocament general 

més estès és un classificador ML (màxima versemblança) amb GMM (model de mescla 

de gaussianes) [4] per modelar cada classe que es vulgui diferenciar. Tot i que aquest 

sistema és el més estès, en la literatura no s’ha trobat una divisió de la senyal d’àudio 

que serveixi per qualsevol senyal. Així doncs, es troben classificadors només amb dues 

classes, parla i no parla, o d’altres amb més de dues classes fent una divisió més exacta  

de l’àudio (parla, música, soroll, etc.). Així doncs, aquest tipus de classificadors són 

domini dependents donades les diferencies existents en la part de la senyal que no es 

veu. L’enfocament acabat d’explicar no és l’única metodologia supervisada que s’ha 

provat, també s’han provat sistemes de detecció de la parla utilitzant, per exemple, 

característiques espectrals amb un classificador LDA (anàlisis discriminant lineal) [7] o 

utilitzant un classificacior amb SVM (màquines de vectors de suport) [8].  

Fins ara s’ha parlat, pràcticament, només dels mètodes supervisats i aquests són, com 

s’ha comentat en el paràgraf anterior, poc adaptables als canvis de bases de dades. 

Aquest fet ha propiciat els enfocaments no supervisats com ara l’ús de característiques 

robustes basades en l’energia [9] per intentar fer els sistemes més robusts al canvi de 

senyals a analitzar. Tot i que els resultats aconseguits amb aquests mètodes poden ser 

prou bons, s’ha de tenir en compte que en cas de tenir trams de la senyal d’àudio amb 

un SNR (relació senyal soroll) massa baix es poden mal interpretar parts de la senyal 

que són soroll com a parla i no aconseguir una bona classificació. Els punts febles 

comentats fins ara de les metodologies anteriors són, precisament, la motivació de les 

metodologies híbrides [10] en un intent d’utilitzar els punts forts de les dues metodologies 

anteriors i, és per això, que normalment estan dividides en dues etapes. La primera és 

un enfocament no supervisat d’energia com el comentat anteriorment i la segona una 

metodologia supervisada que utilitza l’etiquetatge de la primera etapa per crear models 

del que és parla i models del que no ho és. 
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Un cop s’ha separat entre la part de senyal que es veu i la part que no ho és, es 

procedeix a l’etapa d’extracció de característiques. Segons [11], les característiques 

ideals haurien de complir les següents premisses: 

 Tenir una variabilitat alta entre diferents parlants i una variabilitat petita en el 

mateix parlant. 

 Ser robustes enfront el soroll i la distorsió. 

 Ocórrer freqüentment i naturalment en la parla. 

 Ser fàcil de mesurar des de la senyal de parla. 

 Ser difícil d’imitar/mimetitzar. 

 No ser afectat per la salut del parlant o per variacions a llarg termini de la veu. 

 Tenir una dimensió de característiques no molt elevada. 

En la literatura es pot trobar que s’han provat diverses característiques en la diarització 

de parlants, però cap compleix totalment les premisses anteriors ja que es pràcticament 

impossible. No obstant això, les característiques espectrals a curt termini són les més 

utilitzades, més concretament els coneguts MFCC (coeficients cepstrals de freqüència 

mel), fins i tot algunes vegades amb les seves primera i segona derivada. Tot i que el 

seu rendiment, generalment, és bo en la tasca de diarització, no hi ha hagut consens en 

quin és l’ordre òptim d’aquestes característiques ni si l’ús de les derivades millora el 

rendiment dels sistemes de diarització o no.  

Donat que les característiques de curt termini comentades al paràgraf anterior 

reflecteixen propietats només sobre el parlant, seria interessant tenir unes 

característiques que aportessin informació fonètica, prosòdica i/o lèxica. Aquesta 

informació, que les característiques de curt termini no poden capturar i que està a la 

senyal, aporten propietats individuals de la veu del parlant o del seu comportament. A 

[12] s’estudien 70 característiques de llarg termini i s’aconsegueix un 30% de millora 

relativa de DER utilitzant les 10 característiques més discriminants fusionades amb 

característiques espectrals de curt termini. Podeu trobar la divisió de les característiques 

de llarg termini utilitzades en el seu estudi separades en 5 categories a continuació. 

Pitch  El pitch és influenciat per la longitud i la massa de les cordes vocals dins la laringe  

 [13]. Les diferències més grans estan relacionades amb l’edat i el sexe.  Per tant, 

 es pot dir que és una característica discriminant entre parlants. A la literatura se 

 n’ha calculat una sèrie d’estadístiques a llarg termini: la mitjana, la mediana, el 

 mínim i el màxim, la diferència entre el mínim i el màxim, la desviació estàndard i 

 el pendent de la corba del pitch. 

Energia L’energia no està relacionada tant amb el parlant, sinó amb l’expressió 

 d’emocions i amb marques d’estrès. De nou a la literatura en calculen el mínim, el 

 màxim, la diferència del mínim i del màxim, la mitjana i la desviació estàndard a 

 llarg termini. 

Formants Els formants caracteritzen les ressonàncies del tracte vocal, per tant ajuden a 

 diferenciar entre parlants. No obstant això, també depenen del contingut fonètic 

 del que es parla. En la literatura s’han utilitzat la mitjana, la mediana, el mínim, el 

 màxim i la desviació estàndard dels 5 primers formants a llarg termini. 
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HNR (Relació harmònics soroll) L’HNR quantifica la quantitat de soroll additiu relatiu de 

 la senyal de veu. El soroll espectral pot ser causat per vibracions no periòdiques 

 de les cordes vocals i per rafegues d’aire turbulent generades pel tancament 

 inadequat de les cordes vocals durant la fonació [14]. Els càlculs  relacionats amb 

 aquesta característica són la mitjana, el mínim, el màxim, la diferència entre

 màxim i mínim i la desviació estàndard a llarg termini. 

LTAS (Espectre amitjanat a llarg termini) L’espectre amitjanat a llarg termini busca 

 caracteritzar el parlant amb un sol espectre. I sobre aquesta mitjana d’espectres 

 se’n calcula la desviació estàndard, el pendent de la corba, la freqüència 

 associada a l’energia més baixa i l’associada a la més alta, i l’alçada de pics 

 locals. 

Les 10 característiques més discriminants amb les quals van aconseguir el 30% de 

millora relativa de DER a [12] són la mediana, la mitjana i el mínim del pitch; la desviació 

estàndard, el mínim, i la mitjana del quart formant; la mitjana de l’HNR; la mitjana i la 

desviació estàndard del cinquè formant; i la variància de l’LTAS. Però aquesta no és 

l’única selecció de característiques que s’ha estudiat sobre l’aplicació de característiques 

de llarg termini a la diarització de parlants. A [15] es fa un estudi de característiques 

prosòdiques per la tasca de diarització de parlants obtenint també bons resultats utilitzant 

només el pitch, la intensitat i els primers 4 formants. Així doncs, observant la literatura de 

les característiques utilitzades en la diarització de parlants es pot afirmar que la fusió de 

característiques a llarg termini amb característiques de curt termini resulten en una 

millora de rendiment per la tasca de diarització, però no hi ha un clar consens en quines 

característiques utilitzar.  

La diarització de parlants, com ja s’ha comentat en la secció 1, pertany dins de les 

tasques de les tecnologies de reconeixement de parlants. Si s’observen altres tasques 

dins d’aquestes tecnologies, s’observa que la fusió de característiques de curt termini 

amb d’altres de llarg termini també s’ha estudiat provant més característiques que les 

esmentades per la tasca de diarització de parlants. A [2], com ja hem anunciat a la 

secció 1.2, utilitzen a part dels MFCC i la prosòdia, pertorbacions de freqüència i 

amplitud de la senyal de veu en les tasques de verificació i identificació de parlants. 

Aquestes pertorbacions són característiques llargament utilitzades en la detecció de 

patologies [16]. I si es continua en els estudis de detecció de patologies de la veu 

apareixen altres característiques com el GNE (excitació soroll glotis) a [17] o mesures de 

complexitat a [18]. Així doncs, tal com la prosòdia ajuda a millorar el rendiment de la 

diarització, la proximitat de les tasques exposades en aquest paràgraf a la diarització de 

parlants fa creure que característiques com les pertorbacions, el GNE o les mesures de 

complexitat també ajudaran a millorar-ne el rendiment. 

2.2. Segmentació i agrupació 

L’objectiu del bloc de segmentació i agrupació és separar la senyal en diferents trams i 

ajuntar aquells segments corresponents a un mateix parlant. Podem diferenciar entre dos 

tipus de sistemes online i offline. Els sistemes offline tenen accés a tota la gravació des 

del principi del procés de diarització, mentre que els sistemes online només poden 

accedir a les dades gravades fins l’instant que s’estigui analitzant. La diferència de 

quantitat d’informació disponible per a cada tipus de sistema fa que els sistemes offline 
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siguin més precisos que els online, però que comportin un cost computacional més alt. 

Donat que en aquest projecte ens centrem en un sistema de diarització offline, només 

explicarem la literatura sobre aquests. 

La gran majoria de sistemes de diarització offline presenten un bloc de segmentació i 

agrupació que es pot englobar en dos categories: l’enfocament d’avall a amunt i 

l’enfocament d’amunt a avall. En l’enfocament d’avall a amunt s’inicialitza la diarització 

amb una segmentació amb pocs grups mentre que en l’enfocament d’amunt a avall 

s’inicialitza la segmentació amb forces grups. Un cop feta aquesta inicialització, l’objectiu 

dels dos enfocaments és anar convergint iterativament fins al nombre òptim de grups. 

Seguidament, la Figura 4 mostra el diagrama de blocs general utilitzat en la diarització 

offline.  

 

 

 

 

Figura 4 – Diagrama de blocs general d’algoritmes de segmentació i agrupació 

 

Enfocament d’amunt a avall L’enfocament d’amunt a avall és el més utilitzat en la 

 literatura. Aquest mètode, anomenat també agrupació jeràrquica acumulativa, 

 entrena un nombre de grups inicials gran i els va ajuntant successivament fins 

 que arriba a un nombre òptim de grups. Per tant, el primer pas és la 

 segmentació i agrupació inicial. En la literatura es troben varies investigacions 

 des de l’ús de l’agrupació k-means fins a una inicialització uniforme de la senyal. 

 Seguidament es van buscant iterativament els grups més coincidents per 

 ajuntar-los en un de nou i així es va reduint el nombre de grups. Normalment 

 aquests grups estan modelats per una GMM i el criteri per ajuntar-los són 

 distàncies estàndards com el BIC (criteri d’informació bayesiana). Normalment un 

 cop s’han unit els grups a cada iteració, es tornen a assignar els segments als 

 grups utilitzant una reordenació via Viterbi. A partir d’aquí es va repetint el 

 procés iterativament fins que s’arriba a un criteri de parada estipulat com ara 

 mètodes amb llindar amb el  BIC, mètriques basades en el Kullback-Leibler, etc. 

Enfocament d’avall a amunt L’enfocament d’avall a amunt no té un ús tant estès com 

 l’enfocament amunt a avall donat que aquests, generalment, no aconsegueixen 

 un rendiment tant alt, però tenen el seu interès donat que són més eficients des 

 del punt de vista computacional. Pel que fa a la metodologia, aquest enfocament 

 primer modela la senyal d’àudio sencera amb un model per un únic parlant i 
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 successivament va afegint models fins que arriba al nombre de clústers que 

 considera òptim. S’entrena un únic model de GMM per tots els segments 

 disponibles i es marquen com no etiquetats. Llavors, s’utilitza un procediment per 

 seleccionar dades que serveixin per entrenar el sistema d’entre aquests 

 segments no etiquetats, així, nous models de parlants es van afegint 

 iterativament al model inicial intercalant-se amb la  continua assignació i adaptació 

 via Viterbi. Els criteris de parada utilitzats són similars als que hem explicat 

 en l’enfocament d’amunt a avall. 

2.3. Avaluació 

Observant la literatura, la mètrica més utilitzada per avaluar la tasca de diarització és el 

DER (taxa d’error de diarització) utilitzada pel NIST (Institut Nacional d’estàndards i 

tecnologia) a les avaluacions de RT (Transcripcions riques). Aquesta mètrica es mesura 

com la fracció de temps que no està correctament atribuïda a un parlant o a senyal on no 

es parla. En la fórmula 2.1 es mostra la descomposició de la DER en altres errors que 

explicarem a continuació. 

𝐷𝐸𝑅 = 𝑆𝐸𝑅 +  𝑀𝐼𝑆𝑆 + 𝐹𝐴 (2.1) 

SER (taxa d’error de parlant) La taxa d’error de parlant té en compte els trams de la 

 senyal que s’han etiquetat com a un parlant en el procés de diarització i en la 

 referència diu  que és un altre parlant. 

MISS (parlant perdut) L’error de parlant perdut té en compte els trams de senyal que 

 s’han etiquetat com a no parlant i que en la referència s’identifiquen com a un 

 parlant. 

FA (falsa alarma) La falsa alarma es dóna quan un segment es etiquetat com a parlant 

 quan a la referència és un fragment no parlat. 
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3. Metodologia 

Aquest apartat té com a propòsit explicar com funciona el sistema de diarització de 

parlants d’un sol canal que s’ha utilitzat per aquest TFG. En la secció 2 s’ha vist una visió 

general sobre els sistemes de diarització segons la literatura i s’ha exposat a la Figura 3, 

de la mateixa secció 2, el diagrama de blocs d'un sistema general de diarització de 

parlants. En aquest diagrama, els tres blocs amb els quals s’ha separat aquest tipus de 

sistemes són la detecció de la parla, l’extracció de característiques i la segmentació i 

agrupació. Aquest és el punt de partida per entendre la divisió d’aquesta secció. 

Donat que l’objectiu d’aquest TFG està enfocat a reduir només l’error d’etiquetar un 

parlant com un altre dins la tasca de diarització, taxa d’error de parlant, s’han volgut 

eliminar les contribucions del sistema que puguin induir a errors de parlant perdut o de 

falsa alarma (explicats anteriorment a la secció 2.4). És per això que en el bloc de 

detecció de la parla d’aquest TFG no s’ha utilitzat cap dels sistemes explicats en la 

secció 2.1, sinó que s’han utilitzat directament les referències de parla i no parla 

provinents de les anotacions de la base de dades com a [3].  

Així doncs, en els dos subapartats d’aquesta secció s’expliquen amb profunditat el bloc 

d’extracció de característiques i els mètodes d’extracció utilitzats; i el sistema de 

segmentació i agrupació conjuntament amb la fusió de característiques utilitzada dins 

d’aquest sistema. Seguidament, a la Figura 5, es mostra el diagrama de blocs del 

sistema de diarització de parlants complert utilitzat. 

 
 

 

 

Figura 5 – Diagrama de blocs del sistema de diarització de parlants utilitzat  

Sí 

No 
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3.1. Noves característiques 

A la secció 2.1 ja s’ha comentat que les característiques a curt termini més utilitzades 

donat el seu bon rendiment per a la diarització de parlants són els MFCC. Aquestes 

característiques estan llargament estudiades en la literatura i l’interès d’aquest TFG és 

en les característiques que es fusionen amb els MFCC a nivell de puntuació per tal de 

millorar el rendiment  de la tasca de diarització de parlants. Per tant, seguint els estudis 

realitzats en el departament, s’utilitzen 20 coeficients MFCC calculats cada 10ms 

utilitzant finestres d’anàlisi de 30ms.  

Abans de començar amb l’explicació en detall dels mètodes d’extracció de les noves 

característiques per a la diarització de parlants, cal saber quina és la senyal que 

s’analitza. Tal com s’ha explicat a la introducció d’aquesta secció 3, no es fa ús d’un bloc 

de detecció de la parla en el sistema de diarització de parlants per aquest TFG, sinó que 

s’utilitzen directament les anotacions de la base de dades. Observant la Figura 5, es pot 

veure que les referències de parla s’introdueixen directament al bloc d’extracció de 

característiques. Això és degut a que totes les característiques que s’extreuen amb 

aquest sistema, tant MFCC, com la resta que s’explicaran a continuació només tenen en 

compte la part de la senyal d’àudio que és considerada veu, en cas de tenir unes 

anotacions ideals la part de la senyal que és veu.  

3.1.1. Prosòdia 

En la literatura del reconeixement de veu, com ja s’ha comentat lleugerament en la 

secció 2.2, la paraula prosòdia es utilitzada per englobar diferents característiques 

segons estudis. Alguns estudis com [2] que tracten sobre el reconeixement de parlants hi 

engloben mesures estadístiques del pitch; mesures de duració i freqüència de pauses; i 

mesures relacionades amb la duració de segments i paraules. I en d’altres com [15] el 

pitch, la intensitat i els 4 primers formants. És per això que cal clarificar que en aquest 

TFG es segueix la distinció de prosòdia utilitzada a [15], ja que l’estudi tracta directament 

sobre característiques per la tasca de diarització de parlants proporcionant uns bons 

resultats tenint en compte fins i tot el solapament entre parlants. Aquestes 6 

característiques que s’agrupen com a prosòdia estan calculades amb l’ajuda del software 

Praat [19]. Així doncs, primer de tot es fa un anàlisi de tota la senyal a curt termini per 

cada característica. Un cop fet l’anàlisi de cada característica a curt termini, es calculen 

les estadístiques del màxim, el mínim, la mitjana, la mediana o la desviació estàndard de 

cadascuna d’elles en trams de 30ms cada 10ms. I, després, per tal de completar el càlcul 

a llarg termini, i de nou cada 10ms, es calcula la mitjana de les estadístiques calculades 

de cada estadística cada 500ms utilitzant Matlab. Aquest últim pas completa el càlcul a 

llarg termini de la senyal i també serveix per sincronitzar les característiques de llarg 

termini amb els MFCC. Seguidament, s’explica el procediment que el Praat [19] utilitza 

per calcular cada una de les característiques a curt termini. 

Pitch El pitch s’ha calculat cada 10ms utilitzant un mètode de correlació creuada 

 endavant entre dues finestres de 13.3ms, donat que és el mètode de càlcul 

 recomanat en la documentació oficial del Praat per l’anàlisi de la veu. S’han 

 provat dues finestres d’anàlisi diferents una de Hanning i una de Gaussiana, ja 

 que són les que reporten resultats més fiables, sent més precisa la Gaussiana 

 que la de Hanning, però a la vegada més sensible al soroll i això ha motivat 
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 provar les dues. Un cop s’han trobat els valors de pitch candidats utilitzant el 

 mètode anterior, s’utilitza un algoritme de post-processat per buscar aquell camí 

 més probable entre tots els candidats calculats utilitzant l’algoritme de Viterbi [20]. 

 

  

 Figura 6 – Mesura de pitch a curt termini 

 

Intensitat La intensitat de la senyal es calcula en dB primer elevant els valors d’aquesta 

 al quadrat, i després cada 10ms se’n fa la convolució amb una finestra d’anàlisis 

 gaussiana de duració 42.6ms, per tal de suavitzar el contorn de la intensitat. 

 Prèviament a la convolució, de cada finestra de 42.6ms de senyal, se n’extreu la 

 mitjana per eliminar nivells constants de pressió que s’hagin introduït a l’hora de 

 captar l’àudio. 

 

  

 Figura 7 – Mesura d’intensitat a curt termini 

 

Formants El càlcul dels formants comença amb un remostreig de la senyal del doble del 

 màxim valor de formant que es vulgui calcular. Després, s’aplica la transformació 

 de preèmfasis per aplanar l’espectre, ja que, així és més fàcil trobar els pics 
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 locals, que és el que interessa per l’anàlisi dels formants. Seguidament, s’aplica 

 cada 10ms una finestra d’anàlisis gaussiana de 60ms per tenir una duració 

 efectiva d’aquesta finestra de 30ms i se’n calculen els coeficients LPC. Abans de 

 buscar els primers 4 formants entre els coeficients LPC, agafant els màxims 

 locals de la interpolació parabòlica de la senyal, s’eliminen aquells entre 0 i 50Hz i 

 entre el màxim valor de formant desitjat menys 50Hz, donat que hi poden 

 apareixen màxims locals no desitjats per culpa de l’ús dels LPC.  

 

  

 Figura 8 – Mesura de formants a curt termini 

 

3.1.2. Pertorbacions de la veu 

Anomenem pertorbacions de la veu a aquelles variacions que trobem de període en 

període en calcular la freqüència fonamental. Aquestes variacions poden ser temporals, 

el jitter, o d’amplitud de la senyal, el shimmer. Tal com hem introduït a la secció 2.3 

aquestes mesures han estat provades en les tasques de verificació i identificació de 

parlants a [2] i s’han començat a provar al departament en la tasca de diarització a [3]. 

Així doncs, es proposa provar en la tasca de diarització les mesures basades en el jitter i 

el shimmer que millor resultat han propiciat a [2] que és el mateix camí que es segueix a 

[3]: el jitter absolut, el shimmer absolut i el shimmer apq3.  

Abans de fer els càlculs exposats, s’aplica mitjançant el Praat [19] un algoritme síncron 

amb el pitch per tal de determinar els polsos de repetició que s’estimen com a polsos 

glotals que ens trobem en la part sonora de la senyal de veu. Així doncs, primer es 

calcula el pitch amb el mètode explicat a la secció 3.1.1 d’on es determinen els intervals 

sonors de la senyal. Llavors, per cada interval sonor trobat es calculen un nombre de 

punts que representen els polsos glotals tal com s’explica a continuació: 

1. Primer es calcula l’extrem absolut 𝑡1  de l’amplitud de la senyal sonora dins 

l’interval [𝑡𝑚𝑖𝑑 −
𝑇0

2
, 𝑡𝑚𝑖𝑑 +

𝑇0

2
]  on 𝑡𝑚𝑖𝑑  és el punt mig de l’interval sonor que 

analitzem i 𝑇0 el període de la senyal a 𝑡𝑚𝑖𝑑 interpolat del contorn de pitch calculat. 

2. A partir d’aquí, de manera recursiva, es busquen punts 𝑡𝑖 a l’esquerra de l’interval 

al voltant de 𝑡𝑚𝑖𝑑  fins al final de l’interval sonor. Aquests punts 𝑡𝑖  han d’estar 
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situats entre [𝑡𝑖−1 − 1.2 · 𝑇0(𝑡𝑖−1), 𝑡𝑖−1 − 0.8 · 𝑇0(𝑡𝑖−1)] i han de ser màxims en la 

correlació creuada entre l’interval [𝑡𝑖 −
𝑇0(𝑡𝑖)

2
, 𝑡𝑖 +

𝑇0(𝑡𝑖)

2
] i l’interval al voltant de 𝑡𝑖−1. 

Aquests màxims es busquen tenint en compte la interpolació parabòlica entre 

mostres de la funció de correlació. 

3. Es repeteix el pas 2 per l’esquerra de l’interval al voltant de 𝑡𝑚𝑖𝑑. 

4. Finalment, s’aplica un post processat. Donat que la decisió de sonor/sord es pren 

del contorn de pitch calculat 𝑡𝑖 amb una correlació menor a 0.3 es descarten, i a 

més a més, algun punt es pot afegir en els contorns dels intervals sonors si la 

correlació és més gran de 0.7. 

Un cop determinats els polsos glotals, ja es poden calcular les pertorbacions. Primer es 

calculen a curt termini cada 10ms per una finestra de 30ms, utilitzant el Praat, i després 

s’amitjanen durant 500ms, també cada 10ms, utilitzant el Matlab. Seguidament, s’explica 

el càlcul que es fa a curt termini per cada característica de pertorbació.  

Jitter Tal com ja s’ha comentat, en aquest TFG només s’utilitza una mesura de jitter. 

 Aquest és el Jitter absolut que és la variació temporal de la freqüència fonamental 

 calculada de període en període. En termes matemàtics, la mitjana absoluta de la 

 diferència entre períodes consecutius expressada com: 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 (𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡) =
1

𝑁 − 1
∑|𝑇𝑖 − 𝑇𝑖+1|

𝑁−1

𝑖=1

 (3.1) 

 On els 𝑇𝑖 són els períodes fonamentals 𝑇0 extrets i 𝑁 és el nombre de períodes 𝑇0 

 extrets. A la  Figura 9, es mostra un exemple d’una finestra de 30ms procedent 

 de la senyal d’àudio d’un show de la base de dades d’àgora. 

 

  

 Figura 9 – Mesura de jitter amb 𝑁 = 5 períodes 𝑇0 

 

Shimmer Aquest TFG utilitza dues mesures de shimmer. La primera s’anomena 

 shimmer absolut el qual es defineix com la variació de l’amplitud de la senyal en 

 decibels de pic a pic. En termes matemàtics, el logaritme en base 10 de la mitjana 

 absoluta de la diferència d’amplituds de períodes consecutius multiplicat per 20: 

𝑇1 𝑇2 𝑇3 𝑇4 𝑇5 
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𝑆ℎ𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟 (𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡) =
1

𝑁 − 1
∑ |20 log10 (

𝐴𝑖+1

𝐴𝑖
)|

𝑁−1

𝑖=1

 (3.2) 

 On els 𝐴𝑖 són les amplituds de pic a pic extretes de la senyal i 𝑁 és el nombre de 

 períodes fonamentals extrets. En la  Figura 10 es mostra un exemple amb el 

 mateix tram de senyal utilitzat pel jitter,  Figura 9. 

 

  

 Figura 10 – Mesura de shimmer amb 𝑁 = 5 períodes 𝑇0 

 

 I la segona mesura s’anomena shimmer apq3 i és defineix com el quocient de la 

 pertorbació d’amplitud de tres punts. En termes matemàtics, la mitjana absoluta 

 de la diferència d’amplitud del període i la mitjana entre les amplituds amb els 

 seus veïns dividit per la mitjana de les amplituds:  

𝑆ℎ𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟 (𝑎𝑝𝑞3) =
1

𝑁 − 2
∑ |

𝐴𝑖 − (
𝐴𝑖−1 + 𝐴𝑖 + 𝐴𝑖+1

3 )

1
𝑁

∑ 𝐴𝑖
𝑁
1

|

𝑁−1

𝑖=2

 (3.3) 

3.1.3. Soroll 

Les següents mesures que s’han anomenat soroll per aquest TFG són aquelles que 

busquen quantificar el soroll afegit present en una senyal de veu. Dues mesures de soroll 

es calculen a aquest TFG: l’HNR i el GNE. La primera mesura de soroll utilitzada és 

l’HNR que, tal com s’ha explicat en la secció 2.2, ja s’ha provat d’incloure en la tasca de 

diarització a [12]. En aquest paper la mitjana de l’HNR és una de les utilitzades en la 

millora final que es proposa pel sistema de diarització, tot i que no és la única estadística 

que calculen sobre l’HNR. És per això, que s’ha cregut necessari calcular aquest 

paràmetre amb les dues estadístiques més discriminants segons [12] i veure el 

rendiment que aquestes aporten als experiments. La segona mesura, la qual s’ha 

anomenat també a la secció 2, és el GNE, aquesta característica no s’ha utilitzat fins ara 

en cap estudi de diarització de parlants, però és llargament coneguda en el món del 

reconeixement de patologies a partir de la veu humana. Així doncs, es creu que la 

proximitat d’aquesta tasca amb la d’aquest TFG, buscar trets característics en la senyal 

de veu, pot aportar una millora en el rendiment de la diarització de parlants. Pel que fa al 

càlcul d’aquestes característiques, difereix el procediment utilitzat alhora de calcular-les 

𝐴1 𝐴2 𝐴3 𝐴4 
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tant a curt com a llarg termini, així doncs, entrem en detall directament per cadascuna de 

les característiques a continuació. 

HNR (Harmonics to noise ratio) L’anàlisi de l’HNR segueix el mateix procediment 

 utilitzat per extreure les característiques prosòdiques amb el programa Praat [19]. 

 Es recorda, doncs, que primer de tot es fa un anàlisi de l’HNR de tota la senyal a 

 curt termini. I, un cop s’ha realitzat es calculen dues estadístiques sobre l’HNR en 

 trams de 30ms cada 10ms: la mitjana i la desviació estàndard. I finalment, 

 s’amitjanen les estadístiques en trams de 500ms cada 10ms utilitzant Matlab. Un 

 cop explicat el procediment sencer de l’extracció de les estadístiques de l’HNR de 

 la senyal de veu, cal especificar com s’ha calculat l’HNR a curt termini. Tal com ja 

 s’ha dit, aquest paràmetre es calcula amb l’ajuda del Praat, i l’algoritme que 

 aquest utilitza per aconseguir l’HNR és el mateix explicat pel pitch, sense el post-

 processat amb Viterbi. Així doncs, l’HNR es calcula cada 10ms a partir del mateix 

 mètode de correlació creuada endavant entre dues finestres Hanning, en aquest 

 cas, de 13.3ms amb l’expressió que continua: 

𝐻𝑁𝑅(𝑑𝐵) = 10 log10

𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟(𝜏𝑚𝑎𝑥)

1 − 𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟(𝜏𝑚𝑎𝑥)
 (3.4) 

 On 𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟(𝜏) és la correlació creuada entre dues finestres consecutives en el punt 

 𝜏 i 𝜏𝑚𝑎𝑥 és aquell màxim de la correlació creuada, en cas de ser suficientment 

 gran, obviant el màxim que sempre es troba a 𝜏 = 0. 

 

 

Figura 11 – Mesura de HNR a curt termini 

 

GNE (Glottal to noise ratio) El GNE és un paràmetre que busca indicar si una senyal de 

 veu ha estat originada per les vibracions de les cordes vocals o per soroll 

 turbulent generat pel tracte vocal. Així doncs, ens aporta una informació que cap 

 dels paràmetres explicats fins ara aporta i per això es pensa que pot ser un tret 

 característic de la veu a utilitzar en la diarització. Aquesta característica, a 

 diferència de totes les característiques explicades fins ara, es calcula directament 

 cada 10ms en trams de 30ms de senyal convolucionant aquests trams amb una 

 finestra Hanning de la mateixa durada. Llavors, a cada tram enfinestrat de 30ms 
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 se li aplica el procediment explicat a [21] amb l’ajuda del Praat [19]. Aquest 

 procediment és tal com segueix: 

1. Submostratge del tram de senyal a 10kHz. 

2. Filtratge invers del tram de senyal de veu calculant l’error de la predicció 

lineal de la senyal. 

3. Càlcul d’envolupants de Hilbert a diferents bandes freqüencials cada 80Hz 

(100Hz) amb l’ample de banda freqüencial fixa a 1000Hz (500Hz) i amb 

diferents centres freqüencials entre 500Hz (1000Hz) i 4500Hz (3000Hz) tal 

com es recomana en el Praat. 

4. Càlcul de la correlació creuada entre parelles d’envolupants dels quals la 

diferència entre els seus centres sigui igual o més gran a la meitat de 

l’ample de banda. 

5. Càlcul del màxim de la matriu de correlació creuada calculada. Aquest és 

el valor representatiu de cada tram de 30ms de veu. 

 A la figura 12 es mostra un exemple de les transformacions de la senyal de veu 

 dels passos 2 i 3 explicats anteriorment on es pot apreciar a l’esquerra la senyal 

 en temps i a la dreta l’espectre de potència logarítmica. Aquesta figura s’ha extret 

 de [21]. 

 
Font: [21] 

 

Figura 12 – Processat de senyal del càlcul del GNE 
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⋯ 

 Un cop es té el paràmetre calculat per cada tram de 30ms proposat, llavors 

 s’utilitza el Matlab per calcular la mitjana d’aquests en trams de 500ms cada 

 10ms. Durant l’explicació del procés plasmat des de [21] es poden observar 

 alguns dels paràmetres que tenen un segon valor entre parèntesis, això és 

 perquè s’han provat dos configuracions de paràmetres la primera és la 

 recomanada al Praat i la segona, substituint aquells paràmetres pels que hi hagi 

 entre parèntesis, la proposada pel Doctor Juan Ignacio Godino Llorente durant la 

 RTTH Summer School on Speech Technology [22] en el seus experiments. A la 

 Figura 12 es mostra la distribució dels valors de la matriu de correlació creuada 

 calculada a partir d’un tram de 30ms de senyal de veu de la qual, en el nostre cas, 

 en calculem el màxim tal com hem dit al punt 5 del procés de [21].  

3.1.4. Espectre amitjanat a llarg termini 

Aquest TFG utilitza 5 estadístiques calculades sobre el LTAS (espectre amitjanat a llarg 

termini) seguint [12]. Per realitzar-les, primer de tot es fa el càlcul a curt termini analitzant 

la senyal de veu cada 10ms amb una finestra d’anàlisi Hanning de 30ms i, gràcies al 

Praat [19], es calcula la funció de densitat espectral de potència logarítmica d’aquest 

tram amb un nombre limitat de bandes. La proposta d’aquest TFG és agafar tot l’ample 

de banda dels fitxers d’àudio, 8kHz, i dividir-lo en sub-bandes de 125Hz, és a dir, en 64 

sub-bandes freqüencials. Després, per completar el càlcul a llarg termini, cada 10ms i 

per una duració de 500ms es calcula la mitjana de totes les densitats espectrals 

calculades dins d’aquest interval temporal tal com es mostra a la Figura 13, aconseguint 

una densitat espectral de potència logarítmica amitjanada que representa aquells 500ms. 

 

                  

 

 

Figura 13 – Mesura de LTAS 
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Es sobre aquesta densitat espectral que es calculen les 5 estadístiques abans 

esmentades. Les dos primeres estadístiques són la freqüència on és troba el mínim i la 

freqüència on es troba el màxim que es calculen usant una interpolació parabòlica en el 

càlcul dels extrems. També es calcula el que s’anomena pendent que fa referència a la 

diferència en dB de la mitjana dels valors de dues regions del LTAS, i s’ha utilitzat de 

0Hz a 1000Hz per la primera i de 1000Hz a 4000Hz la segona regió. La quarta 

estadística és el que anomenen alçada del pic local, calculat com la diferència en dB de 

l’energia amitjanada entre 2400Hz i 3200Hz i l’energia amitjanada entre 1700Hz i 

4200Hz. I finalment la desviació estàndard. 

3.1.5. Mesures de complexitat 

Les mesures de complexitat busquen quantificar la complexitat de la senyal com una 

manera alternativa de mesurar comportaments no lineals de la senyal. Les mesures més 

avançades en aquest camp són característiques basades en la teoria de la 

informaciócom l’ApEn (entropia aproximada) [23] o dues modificacions d’aquest, la 

SampEn [23] (entropia de mostra) i la GaEn (entropia aproximada de nucli gaussià) [24]. 

Per tal de començar a treballar amb aquest tipus de mesures, s’ha triat la SampEn, que 

redueix el biaix respecte l’ApEn perquè exclou la comptabilitat de coincidències d’una 

finestra amb ella mateixa, per provar en el procés de diarització de parlants. 

Per realitzar l’extracció d’aquesta característica s’utilitza un script de Matlab basat en el 

script que el Doctor Juan Ignacio Godino Llorente va deixar per realitzar les pràctiques 

durant la RTTH Summer School on Speech Technology [22]. Tal com s’ha fet fins ara 

amb les altres característiques, es calcula primer a curt termini cada 10ms de senyal de 

veu en trams de 30ms. I un cop es tenen tots els valors calculats per a cada tram, es 

calcula la mitjana cada 10ms en trams de 500ms per completar el càlcul a llarg termini. 

El càlcul que es fa a curt termini per cada tram de 30ms és el següent: 

𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟, 𝑁) =  − ln
𝐴𝑚(𝑟)

𝐵𝑚(𝑟)
 (3.5) 

Aquest càlcul representa el logaritme negatiu de la probabilitat que dues seqüències 

pertanyents a una senyal de 𝑁 mostres de 𝑚 punts s’assemblin en la següent mostra 

dins d’una tolerància 𝑟 obviant en el càlcul de probabilitats la coincidència d’una sèrie 

temporal amb ella mateixa. Per tant, un valor més baix que un altre de SampEn significa 

més similitud entre les sèries temporals que es comparen. En el cas d’aquest TFG, 𝑁 

són les mostres del tram de 30ms i la tolerància 𝑟  i el nombre de punts 𝑚  de la 

seqüència, seguint els experiments de Godino durant [22], 𝑟 = 0.35 · 𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣(𝑡𝑟𝑎𝑚 30𝑚𝑠) i 

𝑚 = 2. Perquè tot això tingui sentit: 

𝐴𝑚(𝑟) =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑛𝑠 𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑚 + 1

𝑁 − 𝑚 + 1
 (3.6) 

𝐵𝑚(𝑟) =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑛𝑠 𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑚

𝑁 − 𝑚
 

(3.7) 

3.2. Sistema de segmentació i agrupació de parlants 

El sistema de diarització d’un sol canal utilitzat per aquest TFG està basat en un 

enfocament d’agrupació jeràrquica acumulativa, com l’explicat en la secció 2.2, on 
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s’utilitza una versió modificada de la distància BIC com a mètrica per ajuntar els grups 

més propers i com a mètrica pel criteri de parada. És amb les dades dels models de 

parlant calculats en cada iteració amb les quals es fa la segmentació de parlants via 

Viterbi. Així doncs, donat el funcionament del sistema, en els següents subapartats es 

descriu en detall quin és el procés d’inicialització del sistema; seguit pel modelatge dels 

grups i la respectiva re-segmentació via Viterbi; així com el criteri d’unió de grups i 

parada.  

Inicialització de grups Primer de tot es segmenten les característiques extretes en 

 intervals homogenis i es considera cada segment com a un grup que modela un 

 parlant. Es pot notar fàcilment, doncs, que el nombre inicial de grups és un 

 paràmetre molt important per aquest tipus d’inicialització. Aquest paràmetre es 

 calcula automàticament depenent de la llargada de la senyal d’àudio que 

 s’analitza amb unes restriccions mínimes i màximes per tal de no dependre del 

 domini d’on provingui la senyal. Per aquest TFG, seguint la proposta de [1], el 

 valor inicial de grups pot variar entre 35 i 85, per tal de reduir el cost 

 computacional de l’enfocament iteratiu que s’utilitza. Seguidament a l’equació 3.8 

 es defineix l’expressió per calcular el nombre de clústers inicials (𝐾𝑖𝑛𝑖𝑡): 

𝐾𝑖𝑛𝑖𝑡 =
𝑁

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑡𝑅𝐶𝐶
 (3.8) 

 Observant l’expressió anterior, cal definir que 𝑁 és el nombre de característiques 

 per grup; que 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑡 és el nombre de gaussianes assignades inicialment per cada 

 grup d’un parlant; i 𝑅𝐶𝐶 el nombre de segments per gaussiana. Seguint de nou a 

 [1], 𝑅𝐶𝐶 està fixat a 7 segons de parla per gaussiana i 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑡 5 gaussianes per grup. 

Agrupació jeràrquica acumulativa basada en HMM Al principi de la secció 3, 

 exactament a la Figura 5, s’ha mostrat el diagrama de blocs del sistema de 

 diarització de parlants que s’utilitza per aquest TFG. Allí es pot observar que 

 després de la inicialització de grups, la senyal passa pels blocs que s’han 

 anomenat: selecció complexa, entrenament EM dels HMM i segmentació per 

 Viterbi. Aquests tres blocs són els encarregats de modelar les dades en cada 

 iteració del sistema. 

1. Selecció complexa Aquest bloc té com a objectiu estimar el nombre de 

gaussianes per formar una GMM que s’utilitza per modelar un grup. Així doncs, a 

cada iteració 𝑗 es calcula el nombre de gaussianes 𝑀𝑖
𝑗
 per modelar el grup 𝑖 amb: 

𝑀𝑖
𝑗

=
𝑁𝑖

𝑗

𝑅𝐶𝐶
+

1

2
 (3.9) 

 On 𝑅𝐶𝐶 és el nombre de segments per gaussiana fixat al bloc d’inicialització de 

 grups, i 𝑁𝑖
𝑗
 és el nombre de segments del grup 𝑖 a la iteració 𝑗. Cal notar que si el 

 sistema està en la primera iteració, el nombre de gaussianes per grup no cal 

 calcular-se, ja que ve prefixat per 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑡. 

2. Entrenament EM dels HMM: Un cop la senyal està segmentada i es sap quantes 

gaussianes utilitzar per cada grup, es modela la senyal amb com a mínim un 
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HMM (model amagat de Markov) ergòdic tal com es mostra la Figura 14. Es 

modelen tants HMM com conjunts de característiques entrats al sistema modelats 

independentment dels altres HMM. Cada estat dels HMM correspon a un grup 

que està subdividit en un conjunt d’estats per imposar una mínima duració per 

cada model. Cada sub-estat d’un conjunt de característiques conté la mateixa 

GMM que modela la funció de densitat de probabilitat de les característiques 

associades a un grup. Cal comentar, que cada HMM es refinada a cada iteració 

del sistema i que les GMM associades als estats d’aquests són entrenades amb 

el clàssic algoritme d’EM (estimació i maximització). 

 

 

 

 

⋮ 

 
Figura 14 – Model HMM ergòdic utilitzat 

 

 Seguidament, a la Figura 15 es mostra un zoom d’un estat qualsevol del model 

 HMM mostrat a la Figura 14 per tal de clarificar com s’ha tractat la restricció 

 imposada de temps per quedar-se en un mateix estat de la HMM. Cal 

 especificar que la restricció de temps, seguint de nou a [1] és de 3s. Així doncs, 

 es pot apreciar a la Figura 15 que un cop s’entra en un estat en el temps 𝑛 el 

 model força a anar de sub-estat en sub-estat del mateix estat amb probabilitat 1 

 fins que arriba a l’últim sub-estat d’aquest, on es pot seguir en el mateix sub-estat 

 amb probabilitat 𝐴 = 1 o saltar al primer sub-estat d’un altre estat diferent amb 

 probabilitat 𝐵 =
1

𝐾
 on 𝐾 és el nombre d’estats real en la iteració actual del sistema. 

 Es recorda, que cada sub-estat d’un mateix estat conté la mateixa GMM que és la 

 que modela el clúster associat a aquell estat. 
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Duració mínima 

     

Figura 15 – Model dels estats dels HMM 

 

 Tal com s’ha comentat en aquest mateix apartat, tindrem un model HMM per 

 cada conjunt de característiques que s’entri al sistema i cada HMM s’estima 

 independentment de les altres. Tot i això, en algun moment del procés de 

 diarització ha d’existir una fusió entre els diferents models HMM dels conjunts de 

 característiques, per tal d’aprofitar la informació que cada conjunt pot aportar en 

 el procés. Aquesta fusió a nivell de puntuació es present en dos punts del sistema. 

 A la segmentació de Viterbi amb la funció de versemblança logarítmica conjunta 

 dels models HMM i a la unió de clústers i el criteri de parada amb la funció de 

 versemblança logarítmica conjunta de les GMM que caracteritzen el clúster. En 

 els dos casos, la funció de versemblança logarítmica conjunta es tal com segueix 

 (cas de només dos conjunts de característiques): 

log 𝑃(𝑥, 𝑦|𝜃𝑥, 𝜃𝑦) = α · log 𝑃(𝑥|𝜃𝑥) + (1 − 𝛼) · log 𝑃(𝑦|𝜃𝑦) (3.10) 

 On 𝑥  i 𝑦  representen els dos conjunts de característiques diferents, 𝜃𝑥  i 𝜃𝑦  els 

 models corresponents i α i (1 − 𝛼) els pesos corresponents a prefixar. 

3. Segmentació per Viterbi: Utilitzant el model aconseguit amb cada HMM, una per 

conjunt de característiques, es refina la segmentació de la senyal via Viterbi. 

L’algoritme de Virterbi s’utilitza per aconseguir aquella seqüència d’estats més 

probable donat un model en termes de màxima versemblança. A més a més, 

donat que cada estat de les HMM està dividit en sub-estats forçant a quedar-se 

en el mateix estat durant com a mínim 3s i permetent quedar-se contínuament en 

el mateix estat o canviar-se a un altre, després d’aquest temps mínim, es refinen 

també els límits entre canvis d’estat en la segmentació. 

Unió d’agrupacions i criteri de parada La idea de l’agrupació jeràrquica acumulativa 

 basada en HMM parteix d’un grup sobredimensionat per crear el primer model 

 HMM i anar refinant aquest iteració rere iteració ajuntant clústers fins a arribar al 

 nombre de grups òptim 𝑘∗. Per tant, existeix la necessitat d’afrontar com ajuntar 

 els grups i com trobar el nombre de grups  òptim en el qual parar. A més a més, si 

 es relaciona tot el que s’ha explicat fins ara en aquesta secció 3.2, es pot dir que 

 donades unes dades d’àudio per segmentar 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁} es busca aquella 

 𝑘∗ i aquell model acústic 𝜃𝑘∗ que produeixi la millor segmentació, en termes de 

⋯ 
𝐵 =

1

𝑘
 

𝐴 = 1 
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 versemblança, dit d’altre manera, el camí més probable d’estats donat un model 

 𝑞𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟, aconseguit, es recorda, via Viterbi. Per tant, estem buscant: 

𝜃𝑘∗ , 𝑘∗ = argmax
𝜃𝑘,𝑘

{𝑃𝑟(𝑋, 𝑞𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟|𝜃𝑘, 𝑘)} (3.11) 

 Sembla fàcil pensar, doncs, en comparar les màximes versemblances dels 

 models aconseguits a cada iteració per tal de crear un criteri de parada, però això 

 no es possible. Quan s’ajunten dos grups, el nombre total de paràmetres de les 

 HMM disminueix. I si es modela la mateixa quantitat de dades utilitzant menys 

 paràmetres, porta a una puntuació de versemblança més petita. Per tant, el 

 procés d’ajuntar grups ens porta a un decreixement monòton de la puntuació de 

 versemblança, i per tant, l’equació 3.9 no té sentit més que en la primera iteració i 

 es fa necessari escollir un llindar de versemblança que ens sigui útil per saber 

 quan parar. 

 Tal com hem explicat en el paràgraf anterior, ens interessa una mesura que en 

 ajuntar clústers similars resulti en un increment de l’equació 3.10, en cas d’ajuntar 

 el parell de clústers correctes. És per això, que el sistema de la UPC fa ús, tant 

 per ajuntar grups com per aturar el procés de diarització, d’una modificació de la 

 mètrica BIC que compleix aquesta especificació. Si aquesta mesura 𝐵𝐼𝐶(𝑋, 𝑌), 

 equació 3.9, a l’hora de comparar els clústers 𝑋 i 𝑌 resulta 𝐵𝐼𝐶(𝑋, 𝑌) > 0, llavors 

 vol dir que els dos clústers són candidats per ajuntar-se. En cas de tenir diferents 

 parelles candidates per ajuntar, s’escull per ajuntar aquella que maximitzi la 

 mesura 𝐵𝐼𝐶(𝑋, 𝑌)  en aquella iteració del sistema i es procedeix a ajuntar els 

 clústers seleccionats. És així que el sistema continuarà buscant parelles per 

 ajuntar mentre es trobi alguna parella que satisfaci 𝐵𝐼𝐶(𝑋, 𝑌) > 0 . Quan el 

 sistema troba que no hi ha cap parella que compleixi aquesta premissa, llavors el 

 sistema s’atura i les classes restants es consideren com a diferents parlants. 

 Un cop explicat com s’utilitza la mètrica del BIC modificat, cal explicar-la. Donat 

 dos grups diferents representats per 𝑋  i 𝑌  respectivament, definim 𝑍 = 𝑋 ∪ 𝑌  i 

 𝑁𝑋 , 𝑁𝑌 i  𝑁𝑍 = 𝑁𝑋 + 𝑁𝑌  el nombre de mostres dels grups i la seva unió. Llavors, 

 l’equació del BIC modificat es defineix com: 

∆𝐵𝐼𝐶(𝑍) = 𝐵𝐼𝐶(𝑋, 𝑌) = 𝐿0 − 𝐿1 ≶ 0  (3.12) 

 On 𝐿0 és la versemblança logarítmica de totes les mostres de 𝑍 modelades per la 

 GMM de 𝑍 i 𝐿1 és la versemblança logarítmica de 𝑋 modelat per la GMM de 𝑋 

 més la versemblança logarítmica de 𝑌 modelada per la GMM de 𝑌. Recordem de 

 que en cas de tenir més d’un conjunt de característiques, les versemblances de 𝑋 

 i 𝑌 es calculen com s’ha explicat a l’entrenament EM dels HMM de la secció 3.2.  

𝐿0 = ∑ log 𝑃𝑟(𝑧𝑖|𝜃𝑍)

𝑁𝑥

𝑖=1

+ ∑ log 𝑃𝑟(𝑧𝑖|𝜃𝑍)

𝑁𝑧

𝑖=𝑁𝑥+1

 (3.13) 

𝐿1 = ∑ log 𝑃𝑟(𝑧𝑖|𝜃𝑋)

𝑁𝑥

𝑖=1

+ ∑ log 𝑃𝑟(𝑧𝑖|𝜃𝑌)

𝑁𝑧

𝑖=𝑁𝑥+1

 (3.14) 
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4. Experiments 

4.1. Configuració dels experiments 

Aquest TFG, com ja s’ha comentat més d’un cop, té l’objectiu de millorar el rendiment 

que el sistema diaritzador del departament del TSC proporciona treballant amb MFCC. 

Així doncs, diferents característiques de la veu a llarg termini es fusionen a nivell de 

característiques. I després, aquestes fusions s’utilitzen en el procés de diarització 

fusionades amb els MFCC a nivell de puntuació. Per representar l’error de diarització de 

cada prova, es calcula la mitja dels errors de diarització de les proves realitzades amb 24 

fitxers d’àudio. Aquests fitxers  pertanyen a la base de dades Àgora que conté unes 43 

hores d’àudio del show televisiu de debats Àgora de TVC. La base de dades consta 

d’uns 34 shows dividits cadascun en dues parts (68 fitxes en total) d’una mitjana de 38 

minuts d’on se n’ha eliminat els anuncis presents en antena. S’ha triat aquesta base de 

dades ja que va ser utilitzada en el projecte TECNOPARLA, projecte amb l’objectiu de 

millorar les tecnologies de la parla en català. És per això que es confia en les bones 

anotacions utilitzades al projecte TECNOPARLA i s’utilitzen 24 fitxers d’àudio dels 68 

existents a la base de dades Àgora triats aleatòriament per aquest TFG. A la Taula 1, es 

mostren els fitxers d’àudio utilitzats. 

 

Fitxers d’àudio utilitzats pels experiments 

agora_2007_01_08_a agora_2007_03_19_a agora_2007_05_21_a 

agora_2007_01_15_a agora_2007_03_26_a agora_2007_05_28_a 

agora_2007_01_22_a agora_2007_04_02_a agora_2007_06_11_a 

agora_2007_01_29_a agora_2007_04_16_a agora_2007_06_18_a 

agora_2007_02_05_a agora_2007_04_23_a agora_2007_06_25_a 

agora_2007_02_12_a agora_2007_04_30_a agora_2007_07_02_a 

agora_2007_02_26_a agora_2007_05_07_a agora_2007_07_09_a 

agora_2007_03_05_a agora_2007_05_14_a agora_2007_10_01_a 

Taula 1 – Fitxers d’àudio utilitzats pels experiments 

 

Pel que fa als experiments, primer de tot es calculen les diaritzacions utilitzant 

característiques del mateix tipus (MFCC, prosòdia, pertorbacions, soroll, LTAS i  

SampEn) per tal d’aconseguir la millor representació per cadascun d’ells, segons els 

millors resultats de DER obtinguts. Seguidament, es procedeix a calcular diaritzacions 

utilitzant els MFCC fusionats a nivell de puntuació, explicat a la secció 3.2, amb la 

prosòdia i les pertorbacions, que es fusionen a nivell de característiques. S’ha triat de fer 

aquest experiment com a inici de les fusions donat el rendiment dels MFCC, la prosòdia i 

les pertorbacions en experiments previs realitzats al departament. És per això que es vol 

buscar aquell pes que millors resultats en DER aporta empíricament i s’utilitzarà en la 

resta d’experiments d’ara endavant. Es considera 𝛼 com el pes associat als MFCC en la 

fusió a nivell de puntuació, i es prova 𝛼 pels valors de 1, 0.95, 0.9, 0.85, 0.80 𝑖 0.75. Seguint 

el camí dels experiments realitzats fins ara, es fusionen la prosòdia i les pertorbacions a 

nivell de característiques amb les característiques restants per veure si milloren els 

resultats obtinguts fins ara, fusionant de nou a nivell de puntuació aquestes 

característiques amb els MFCC. 
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Tal com s’ha recordat en el paràgraf anterior, la fusió entre característiques a nivell de 

puntuació depèn d’uns pesos a determinar. Fins ara, s’han imposat manualment després 

de ser estimats empíricament. És per això que es vol provar d’estimar els pesos 

automàticament i veure si els resultats en DER proporcionats amb aquests pesos 

automàtics poden competir amb els calculats gràcies a les proves empíriques. El mètode 

utilitzat per estimar els pesos és el MW (matcher weighting) que utilitza la DER obtinguda 

en utilitzar unes característiques concretes per diaritzar un conjunt de fitxers tal com 

segueix: 

𝑤𝑚 =
(𝐷𝐸𝑅𝑚)−1

∑ (𝐷𝐸𝑅𝑚)−1𝑀
𝑚=1

 (4.1) 

On 𝑀 és el nombre de conjunts de característiques que volem fusionar i 𝑤𝑚 els pesos 

d’aquests per tal de complir:  

0 ≤ 𝑤𝑚 ≤ 1  𝑖 ∑ 𝑤𝑚

𝑀

𝑚=1

= 1 (4.2) 

4.2. Resultats per una característica 

MFCC Tal com s’ha explicat a l’apartat 3.2, s’utilitzen 20 coeficients MFCC creant un 

 vector de 20 dimensions. Ja s’ha comentat en diferents moments de la memòria 

 que l’ús de característiques espectrals a curt termini tals com els MFCC són 

 típiques en la tasca de diarització de parlants donat els bons resultats que 

 aporten. És per això, que el valor de DER que s’obté en l’experiment de la Taula 

2 és el valor de referència a millorar amb la resta d’experiments d’aquest TFG. 

 

Característiques DER (%) 

MFCC 13.77 

Taula 2 – DER usant MFCC 

 

 Tal com s’esperava l’ús dels MFCC aconsegueix uns resultats de DER en mitja 

 molt satisfactoris aconseguint una DER de 13.77 %. 

Prosòdia Tal com s’ha explicat a l’apartat 3.2, s’han calculat 6 característiques de 

 prosòdia (pitch, intensitat i els 4 primers formants) de les quals un cop calculades 

 a curt termini, se n’han calculat diferents estadístiques i després aquestes s’han 

 amitjanat cada 500ms. Per tant, els experiments de la Taula 3 s’han realitzat amb 

 un vector de 6 dimensions. Seguidament s’enumeren les diferents combinacions 

 d’estadístiques que composen aquest vector: 

1. Prosòdia amitjanada: aquest vector conté la mitjana de cadascuna de les 

6 característiques prosòdiques calculades. 

2. Prosòdia segons Friedland: aquest vector conté la mediana del pitch i 

del primer formant, el màxim de la intensitat i la desviació estàndard dels 

altres 3 formants seleccionats com a millors estadístiques segons [12] de 

les 6 característiques prosòdiques que s’utilitzen en aquest TFG. 
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3. Pitch amb finestra gaussiana amitjanat i màxims: aquest vector conté 

la mitjana del pitch calculat amb una finestra d’anàlisis gaussiana i el 

màxim de la resta de característiques prosòdiques. 

4. Pitch amb finestra Hanning amitjanat i màxims: aquest vector conté la 

mitjana del pitch calculat amb una finestra d’anàlisis de Hanning i el 

màxim de la resta de les característiques prosòdiques. 

 

Característiques DER (%) 

Prosòdia amitjanada 75.97 

Prosòdia segons Friedland 70.40 

Pitch amb finestra gaussiana amitjanat i màxims 66.08 

Pitch amb finestra Hanning amitjanat i màxims 65.38 

Taula 3 – DER usant prosòdia 

 

 Els tres primers experiments de prosòdia explicats s’han calculat utilitzant la 

 finestra d’anàlisi gaussiana en el càlcul del pitch. Un cop amb els resultats d’error 

 de diarització d’aquests tres experiments es va voler comparar la millor opció de 

 les tres amb les mateixes característiques, però canviant la finestra d’anàlisi del 

 pitch que era una gaussiana per una de Hanning. Tal com s’ha explicat en la 

 secció 3.1 aquestes dues finestres són les que reporten els resultats més fiables 

 en el càlcul d’aquesta característica, però amb diferències entre elles. La finestra 

 gaussiana és més precisa que la de Hanning, però a la vegada més sensible al 

 soroll. Després d’aquest últim experiment, es pot observar a la Taula 3, que tot i 

 que la diferència no és molt gran, el millor resultat segons la DER l’ha reportat el 

 pitch amb finestra d’anàlisis Hanning amitjanat i màxims de la resta de 

 característiques prosòdiques. Això fa pensar que aquesta lleugera millora pugui 

 ser causada per la quantitat de soroll de la senyal, que com ja hem dit, afecta 

 més al càlcul amb finestra gaussiana. A partir d’ara quan s’anomeni la prosòdia 

 en la resta d’experiments, s’està fent referència millor combinació aconseguida. 

Pertorbacions Ja s’ha comentat a la secció 3.1 que pel càlcul de les pertorbacions s’ha 

 seguit el mateix camí que a [3]. Per tant, s’utilitza un vector de 3 dimensions per 

 representar les pertorbacions que conté el jitter, el shimmer i el shimmer apq3 

 amitjanats cada 500ms. És per això, que l’únic motiu que propicia fer més d’un 

 experiment amb aquest conjunt de característiques és la finestra d’anàlisi 

 utilitzada per calcular el pitch, pas previ al càlcul d’aquestes mesures de 

 pertorbacions de la veu. Però, com que els millors resultats propiciats amb la 

 prosòdia han estat amb l’ús de la finestra d’anàlisis de Hanning, s’han calculat 

 les característiques prosòdiques utilitzant aquesta finestra d’anàlisi i se’n mostra 

 l’error de diarització a la Taula 4. 

 

Característiques DER (%) 

Pertorbacions 83.74 

Taula 4 – DER usant pertorbacions 
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Soroll Tal com s’ha explicat a l’apartat 3.2 s’han fet proves amb característiques 

 de soroll diferents. Per una banda dues estadístiques del HNR i per altra banda 

 dues configuracions diferents pels càlculs del GNE: la configuració recomanada 

 pel Praat i la de Godino. És per això que s’han fet 6 experiments diferents. 4 

 d’aquests amb un vector d’una sola dimensió: les estadístiques del HNR per 

 separat, i les dues configuracions de GNE per separat. I els altres dos fusionant a 

 nivell de característiques les estadístiques HNR i aquestes amb el GNE que 

 atorga més bon resultat . 

 

Característiques DER (%) 

HNR amitjanat 85.81 

Variació estàndard del HNR 86.36 

HNRs 81.98 

GNE Praat 63.22 

GNE Godino 73.00 

HNRs i GNE Praat 87.77 

Taula 5 – DER usant sorolls 

 

 Els resultats presentats a la Taula 5 mostren que el millor resultat segons l’error 

 de diarització és l’aconseguit amb GNE amb la configuració recomanada al Praat. 

 Aquest resultat, es sorprenentment bo, donat que amb una característica 

 representada per un vector d’una sola dimensió s’aconsegueix un resultat 

 comparable al millor aconseguit pel conjunt de característiques prosòdiques, que 

 està representat per un vector de 6 dimensions. I, un resultat força més bo que 

 l’aconseguit amb les pertorbacions, que estan representades amb un vector de 3 

 dimensions. És per això que s’ha fet una revisió extra dels resultats aconseguits 

 amb el GNE amb la configuració recomanada al Praat i s’ha descobert que un 

 gran nombre dels 24 fitxers d’àudio diaritzats ha aconseguit un etiquetatge de 

 parlants amb només 1 o 2 parlants. Donat que aquests pocs parlants tenen una 

 gran presència en els àudios analitzats, això ha fet que l’error de diarització 

 d’aquests sigui més baix del que s’esperava. Aquest fet fa pensar que l’aportació 

 que pugui fer aquesta característica alhora de fusionar-se a nivell de 

 característiques amb les altres no sigui una aportació tant gran com sembla pel 

 resultat en DER que es presenta. Aquest és el motiu pel qual s’ha decidit tenir 

 dos representacions de les característiques de soroll i les proves de fusions a 

 nivell de característiques es fan utilitzant tant el primer i com el segon millor 

 resultat d’aquestes característiques: el GNE de Praat i el GNE de Godino. Però 

 donat que és la mateixa característica però amb dues configuracions diferents, 

 les proves de fusió es fan sense combinar-les entre elles. 

LTAS A la secció 3.1 s’ha explicat que es calculen 5 estadístiques sobre els LTAS de 

 500ms de senyal seguint les estadístiques que es proposen a [12], per tant, 

 l’experiment realitzat amb LTAS, del qual se’n mostra el resultat a la Taula 6, s’ha 

 realitzat amb un vector de 5 dimensions. 
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Característiques DER (%) 

LTAS 76.90 

Taula 6 – DER usant LTAS 

 

Mesura de complexitat Tal com s’ha descrit a l’apartat 3.1 es calcula només una 

 mesura de complexitat i per tant, es treballa amb un vector d’una dimensió. 

 

Característiques DER (%) 

SampEn 85.00 

Taula 7 – DER usant SampEn 

 

 Els resultats reportats a la Taula 7 són els pitjors aconseguits fins ara amb 

 qualsevol dels conjunts de característiques, però s’ha de pensar que no estan 

 tant lluny dels resultats aconseguits amb les pertorbacions i que s’utilitza un 

 vector d’una sola dimensió, així doncs, s’ha de veure si alhora de fusionar 

 aquesta característica amb la resta, aporta informació extra o no. 

4.3. Resultats per més d’una característica 

En l’apartat anterior, s’han determinat aquelles característiques que millor representen 

cada tipus de característica i es mostren a continuació. En els experiments d’aquest 

apartat, s’utilitza qualsevol fusió a nivell de característiques entre les característiques 

següents fusionades amb els MFCC a nivell de puntuació. 

 Característiques espectrals a curt termini: MFCC. 

 Prosòdia: pitch amitjanat i màxims amb finestra Hanning. 

 Pertorbacions: pertorbacions. 

 Soroll: GNE Michaelis i GNE Godino per separat. 

 LTAS: LTAS. 

 Mesures de complexitat: SampEn. 

Els primers experiments fusionen la prosòdia i les pertorbacions al nivell de 

característiques, seguint els últims estudis del departament. Gràcies a aquests estudis se 

sap que aquestes característiques són complementaries per al procés de diarització i, és 

per això, que s’utilitza aquesta fusió per estimar per la resta d’experiments del TFG el 

pes entre la fusió dels MFCC i qualsevol altra característica a nivell de puntuació. 

 

Pes dels MFCC DER (%) 

𝛼 = 1 13.77 

𝛼 = 0.95 13.95 

𝛼 = 0.9 11.87 

𝛼 = 0.85 11.98 

𝛼 = 0.8 12.49 

𝛼 = 0.75 12.64 

Taula 8 – DER usant MFCC, prosòdia i pertorbacions per diferents pesos 
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Observant la Taula 8 es determina el pes 𝛼 = 0.9  com a la millor configuració d’entre 

aquests 5 experiments amb una DER de 11.87 % que ja millora els resultats obtinguts 

només amb els MFCC, 13.77 %. Tot i així, la proximitat amb el resultat aconseguit amb 

𝛼 = 0.85, 11.98 %, fa pensar que si s’aconsegueix un conjunt de característiques més 

representatiu per fusionar amb els MFCC el valor òptim de 𝛼 pugui variar. 

Seguidament, es fusiona una característica nova amb la prosòdia i les pertorbacions a 

nivell de característiques i s’utilitza el pes 𝛼 = 0.9 en la fusió amb els MFCC a nivell de 

puntuació. Es realitzen 4 experiments on la nova característica és una de les següents: 

GNE Praat, GNE Godino, LTAS o SampEn. 

 

Característiques 𝜶 = 𝟎. 𝟗 

MFCC, prosòdia, pertorbacions, GNE Praat 11.87 

MFCC, prosòdia, pertorbacions, GNE Godino 11.50 

MFCC, prosòdia, pertorbacions, LTAS 11.77 

MFCC, prosòdia, pertorbacions, SampEn 13.36 

Taula 9 – DER usant MFCC, prosòdia, pertorbacions i noves característiques 

 

Els resultats que es mostren a la Taula 9 s’han de comparar amb el millor resultat 

obtingut a la Taula 8, 11.87%. Primer de tot, els resultats aconseguits quan la nova 

característica és el SampEn no milloren el resultat de referència, ja que és del 13.36 %, 

per això, els experiments d’aquí en endavant no comptaran amb la presència d’aquesta 

característica. Pel que fa a les mesures de soroll, el GNE amb la configuració 

recomanada pel Praat ha aconseguit un error de diarització en mitja igual a l’aconseguit 

sense l’ús d’aquesta característica, mentre que el GNE amb la configuració de Godino ha 

aconseguit uns resultats que milloren els de referència per aquest experiment, 11.50 %. 

Per aquest fet el GNE amb configuració de Godino s’utilitza pels següents experiments. I, 

finalment, el LTAS, tot i que molt modestament, també a reporta una millora al resultat de 

referència, 11.77%, així doncs, també s’utilitza aquest conjunt pels experiments següents. 

Finalment, es procedeix a fusionar totes aquelles característiques que han aportat alguna 

millora respecte l’ús dels MFCC. Per tant, es fusionen a nivell de característiques la 

prosòdia, les pertorbacions, el GNE Praat i el LTAS, aconseguint un vector de dimensió 

15, i totes aquestes característiques es fusionen amb els MFCC a nivell de puntuació 

amb pesos 𝛼 = 0.9 i 𝛼 = 0.0.85.  

 

Característiques 𝜶 = 𝟎. 𝟗 𝜶 = 𝟎. 𝟖𝟓 

MFCC, prosòdia, pertorbacions, GNE Godino, LTAS 11.26 11.89 

Taula 10 – DER usant MFCC, prosòdia, pertorbacions, GNE i LTAS 

 

Es pot apreciar a la Taula 10, que gràcies a les fusions proposades a nivell de 

característiques que han reportat millores, i la posterior fusió a nivell de puntuació amb 

els MFCC amb el pes adequat, 𝛼 = 0.9, s’ha aconseguit millorar de nou el rendiment del 

diaritzador, aconseguint una DER de 11.26 %. Per tant, partint de l’error de diarització 

obtingut amb MFCC, 13.77 %, significa una millora relativa del 18.22%. 
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En els experiments anterior, el pes 𝛼 utilitzat en la fusió a nivell de puntuació entre els 

MFCC i les característiques a llarg termini s’havia estimat empíricament. És per això, que 

es vol provar un mètode per estimar el pes automàticament com ara el matcher 

weighting, explicat a 4.1. Primer de tot, es necessita l’error de diarització que s’obté 

utilitzant les característiques que es volen fusionar en experiments per separat. La DER 

utilitzant MFCC s’ha calculat a la secció 4.2, 13.77%. Per tant, només cal calcular la DER 

de les altres característiques. En aquest cas utilitzem la millor fusió a nivell de 

característiques aconseguit en els experiments anteriors: prosòdia, pertorbacions, GNE 

Godino i LTAS. 

 

Característiques DER (%) 

Prosòdia, pertorbacions, GNE Godino amb LTAS 62.59 

Taula 11 – DER usant prosòdia, pertorbacions, GNE i LTAS 

 

Gràcies a la fórmula 4.1, la DER obtinguda només amb MFCC de 13.77% i la DER de 

l’experiment de la Taula 11 de 62.59 % es determinem els pesos. 

 

Característiques DER Pes 𝜶 

MFCC 13.77 0.82 

Prosòdia, pertorbacions, GNE Godino amb LTAS 62.59 0.18 

Taula 12 – Pesos MW per MFCC, prosòdia, pertorbacions, GNE i LTAS 

 

Seguidament, s’utilitza el pes 𝛼 = 0.82 calculat amb MW per efectuar l’experiment on es 

fusiona la prosòdia, les pertorbacions, el GNE Godino i el LTAS a nivell de 

característiques i després es fusionen amb els MFCC a nivell de puntuació.  

 

Característiques 𝜶 = 𝟎. 𝟖𝟐 

MFCC, prosòdia, pertorbacions, GNE Godino amb LTAS 13.72 

Taula 13 – DER usant MFCC, prosòdia, pertorbacions, GNE i LTAS amb pesos MW 

El resultat aconseguit amb el pes calculat amb el mètode matcher weighting mostrat a la 

Taula 13, 13.72 %, es pitjor que el resultat obtingut amb el pes calculat empíricament, 

11.26 %. Tot i així, és lleugerament millor que el resultat aconseguit utilitzant només els 

MFCC. Aquest fet fa pensar que el mètode matcher weighting, aplicat a la diarització de 

parlants, necessita que les característiques que es volen fusionar a nivell de puntuació 

no difereixin tant en la DER necessària per a calcular-ne els pesos. Es recorda que els 

MFCC han aconseguit una DER de 13.77 % contra el 62.59 % de les altres 

característiques. 
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5. Pressupost 

Aquest apartat conté una estimació del cost d’aquest projecte. Donat que l’objectiu 

d’aquest TFG és investigar sobre l’ús de característiques a llarg termini aplicades a la 

diarització de parlants per fer l’estimació de costos s’han de tenir en compte els costos 

procedents de les hores dedicades per l’estudiant i el hardware (ordinador i servidors) i 

les llicències del programari utilitzat. 

Pel que fa a les hores de l’estudiant, comptant el nombre de crèdits ECTS que s’estima 

que s’han de fer per el projecte i el salari mig d’un enginyer junior. 

 

Sous Crèdits ECTS Hores/crèdit ECTS Euros/hora Cost Sous 

Enginyer junior 24 ECTS 30 hores/ECTS 15 €/hora 10800 € 

Taula 14 – Cost dels sous 

 

I pel que fa a la resta, aquest projecte s’ha desenvolupat enterament entre un ordinador 

personal vell i els servidors utilitzats pel grup de recerca de veu de la UPC. A més a més, 

les llicències dels programes de pagament utilitzades també pertanyen al mateix grup de 

recerca. Per tant, es complicat comptabilitzar el cost real tant del hardware com del 

software, perquè és material utilitzat per diverses persones dins el departament. Tot i així, 

es fa una aproximació sense tenir en compte el cost associat als servidors i tenint en 

compte la compra d’un ordinador personal per tal de desenvolupar el projecte amb les 

llicències necessàries. 

 

Hardware utilitzat Unitats Preu/unitat Cost Hardware 

Ordinador personal 1 1000 € 1000 € 

Taula 15 – Cost hardware 

 

Software utilitzat Unitats Preu/unitat Cost Software 

Praat 1 0 € (Programari lliure) 0 € 

Llicència individual acadèmica Matlab 1 500 € 500 € 

Taula 16 – Cost del software 

 

Finalment, podem estimar el cost total del projecte com la suma dels costos de la feina 

l’Enginyer, dels costos de Hardware i dels costos de software. 

 

Costos Euros 

Cost Sous 10800 € 

Cost Hardware 1000 € 

Cost Software 500 € 

Cost total Projecte 12300 € 

Taula 17 – Cost total del projecte 
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6. Conclusions 

Aquest projecte té l’objectiu clar d’aportar una millora a la tasca de diarització de parlants 

d’un sol canal a través de la fusió de noves característiques de la veu. S’ha vist com a la 

literatura és molt comú utilitzar els MFCC com a única representació de la veu i en 

alguns estudis s’ha provat la fusió a nivell de puntuació d’aquesta representació amb 

algunes característiques de la veu a llarg termini. És a partir d’aquests estudis, alguns 

d’ells en desenvolupament al propi departament de veu del TSC, que s’ha fet la proposta 

d’aquest TFG. Buscar diferents característiques de la veu a llarg termini, trobar la millor 

representació segons l’error de diarització per a cadascuna, fusionar-les a nivell de 

característiques i, seguidament, fusionar-les a nivell de puntuació amb els MFCC en el 

procés de diarització de parlants.  

Els conjunts de característiques calculats són la prosòdia, les pertorbacions de la veu, el 

soroll, l’espectre amitjanat a llarg termini i les mesures de complexitat. Per comprovar el 

rendiment que aquestes característiques atorguen al procés de diarització de parlants 

s’han realitzat una sèrie d’experiments amb fitxers d’àudio, els resultats dels quals, es 

comparen segons la mitjana dels errors de diarització obtinguts per a cada fitxer d’àudio 

analitzat. Per tant, la variància existent entre els resultats obtinguts en fer cada 

experiment diferent és gran i a conseqüència tots els resultats obtinguts per aquest TFG 

s’han de valorar com a un possible camí a seguir, però no com a una millora absoluta en 

el procés de diarització. Per poder-ho valorar així, s’haurien de fer experiments amb 

molts més arxius d’àudios i, a més a més, provinents de bases de dades diferents per 

afegir diversitat en la senyal, però la gran quantitat de temps que demana realitzar cada 

experiment de diarització de parlants impossibilita aquest plantejament per un TFG que 

té un temps limitat d’entrega. 

Cal comentar que totes les característiques proposades han reportat alguna millora 

relativa a excepció de les mesures de complexitat. Però, es pensa que el treball fet amb 

les mesures de complexitat ha estat introductori i donat que existeixen d’altres mesures 

de complexitat seria interessant provar en línies futures, per exemple, l’ApEn (entropia 

aproximada) o el GaEn (entropia aproximada de nucli gaussià) i fins i tot altres mesures 

de complexitat que segurament aportarien altres millores en el procés de diarització. 

Per acabar, i recordant el que s’ha comentat anteriorment, els resultats presentats no 

s’han de valorar en termes absoluts, però la millora relativa del 18.22 % aconseguida 

anima a utilitzar la fusió a nivell de característiques entre la prosòdia, les pertorbacions, 

el soroll i l’espectre amitjanat a llarg termini amb la fusió a nivell de puntuació amb els 

MFCC per al procés de diarització de parlants. La fusió a nivell de puntuació requereix 

l’estimació de pesos relacionats amb les característiques que s’han calculat 

empíricament, obtenint els millors resultats, i automàticament, no reportant gaires canvis 

en els resultats. A més a més, la variància dels errors de diarització entre els 

experiments on no s’ha fet cap fusió a nivell de puntuació fan pensar que una fusió a 

nivell de puntuació entre els MFCC i dos conjunts diferents de característiques 

permetrien refinar l’aportació que cada conjunt de característiques dóna al procés de 

diarització i així millorar més els resultats aconseguits per aquest TFG.  
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