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Resumo. Este artigo apresenta um software que tem como objetivo a adaptação
de locutor de modelos acústicos baseados em HMM utilizados em sistemas de
Reconhecimento Automático de Voz (RAV). S̃ao introduzidos conceitos teóricos
de sistemas RAV e da técnica de adaptaç̃ao de locutor MLLR, e, então, apresen-
tado o funcionamento do ḿodulo. Finalmente, s̃ao apresentados os resultados
de testes comparativos que mostram que o módulo desenvolvido possui desem-
penho equipaŕavelà ferramenta HERest do amplamente utilizado toolkit HTK.

Abstract. This paper presents a software that aims for speaker adaptation of
HMM-based acoustic models used in Automatic Speech Recognition (ASR) sys-
tems. The theoretical concepts of ASR systems and the speaker adaptation te-
chnique MLLR are introduced and, then, the operation of the module is stated.
Finally, are presented the results of comparative tests showing that the module
developed has a performance comparable to the HERest tool from the widely
used HTK toolkit.

1. Introdução

Os sistemas RAV [Rabiner and Juang 1993, Huang et al. 2001] vêm sendo impulsionados
pela necessidade de uma interação entre homem e ḿaquina cada vez melhor. Tais siste-
mas evolúıram desde o simples reconhecimento de palavras isoladas até o reconhecimento
de Fala Contı́nua com Amplo Vocabulário (LVCSR -Large Vocabulary Continuous Spe-
ech Recognition), permitindo a comunicaçãohands-freee eyes-freecom computadores e
outras ḿaquinas.

Os componentes básicos de um sistema LVCSR são: oFront End, que parame-
triza o sinal de voz; o Modelo Acústico, que traz a informação de como cada unidade
fonética da ĺınguaé pronunciada; o Modelo de Linguagem, responsável por informar a
probabilidade de uma determinada sequência de palavras ocorrer na lı́ngua; o Diciońario
Fońetico, que cont́em a traduç̃ao das palavras em sequências de fonemas; e o Decodifica-
dor, que, baseado nos outros componentes do sistema, realiza uma busca pela sequência
de palavras que mais provavelmente geraria uma dada evidência aćustica.

Os modelos aćusticos utilizados durante o processo de reconhecimento podem ser
estimados para dar suporte a vozes de diferentes locutores ou de um locutor especı́fico.
No primeiro caso, eles são denominados “independentes de locutor”(SI -speaker inde-
pendent), e no segundo, “dependentes de locutor”(SD -speaker dependent). A estimaç̃ao



de modelos aćusticos para sistemas LVCSR exige uma grande quantidade de dados, e a
coleta de voz para a criação de um modelo SD seria desgastante para umúnico locutor.
Uma alternativa para esse problema, então,é adaptar um modelo SI previamente treinado
a partir de alguns exemplos de fala do novo locutor, o que já resultaria em uma significa-
tiva reduç̃ao na taxa de erro sem a necessidade de uma grande quantidade de dados.

O objetivo deste trabalhóe apresentar oNewUfpaSpeech, um módulo desenvol-
vido em Java cuja funçãoé adaptar um dado modelo SI a um locutor especı́fico de forma
supervisionada (ou seja, a transcrição de vozé conhecida) com base em dados de voz
fornecidos pelo usúario. Esse ḿodulo seŕa distribúıdo livremente no site do grupo Fala-
Brasil [FalaBrasil 2011] e poderá ser redistribúıdo ou adaptado em qualquer projeto. O
adaptador tamb́emé integrado aosoftwareFFTranscriber do mesmo grupo, que permite
a gravaç̃ao e pŕe-processamento (edição, remoç̃ao de rúıdo, etc.) dos arquivos déaudio
utilizados no processo de adaptação.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: na Seção 2, seŕa apresentada
a t́ecnica mateḿatica MLLR utilizada para adaptar modelos acústicos; na Seç̃ao 3, seŕa
descrito o funcionamento do ḿodulo; na Seç̃ao 4, ser̃ao apresentados os resultados dos
testes comparativos realizados com o módulo de adaptação de locutor desenvolvido e com
o HTK; e, na Seç̃ao 5, s̃ao feitas as considerações finais sobre o trabalho.

2. Regress̃ao Linear de Máxima Verossimilhança

Para a modelagem acústica dos fonemas, costumam-se adotar os Modelos Ocultos de
Markov (HMM) cont́ınuos [Rabiner 1989, Juang and Rabiner 1991], para os quais a
distribuiç̃ao de sáıda de cada estadoé representada por uma mistura de gaussianas. Nesse
contexto, o objetivo da MLLR (Maximum Likelihood Linear Regression) [Leggetter 1995]
é estimar uma ou v́arias matrizes de transformação linear que devem ser aplicadasàs
médias das gaussianas dos HMMs para que o modelo SI seja mais adequado a um locutor
espećıfico.

Cada matriz de transformaçãoé associada a um conjunto de gaussianas e estimada
a partir dos par̂ametros correspondentes (média e varîancia) juntamente com os dados do
locutor, e esse compartilhamento permite que todos os HMMs sejam adaptados a partir
de uma quantidade pequena de dados.

Em [Leggetter 1995], as fórmulas da MLLR s̃ao derivadas em um processo
que objetiva maximizar a probabilidade de geração das observações de treino (frames
de voz parametrizada) pelas gaussianas do modelo SI. A estimaç̃ao das matrizes de
trasformaç̃ao é feita basicamente a partir da definição de acumuladores para cada gaus-
siana do modelo. Tais acumuladores baseiam-se nas probabilidades de cada compo-
nente de mistura correspondente a um estado de HMM gerar cadaframede evid̂encia
aćustica dos dados de treino, e o seu incrementoé feito com base no algoritmoForward-
backward [Rabiner 1989]. Definidos os acumuladores, podem-se então calcular, para
cada grupo de gaussianas, outras variáveis auxiliares (as matrizes Z, V e G definidas em
[Leggetter 1995]) e finalmente a sua matriz de transformação.

Um grupo de gaussianas que compartilham a mesma transformac¸ão linearé de-
moninado “classe de regressão”. As gaussianas que compõem os HMMs podem ser di-
vididas entre um ńumero pŕe-determinado de classes de acordo com um dado critério



(dist̂ancia euclidiana das ḿedias, por exemplo). No entanto, fazer esse agrupamento de
forma est́atica pode ñao trazer bons resultados, uma vez que, se uma classe tiver poucas
estat́ısticas acumuladas, ou até mesmo nenhuma, ela não seŕa capaz de gerar uma matriz
de transformaç̃ao adequada para suas gaussianas.

Uma forma eficiente e flexı́vel de estimar as matrizes de transformçãoé o uso de
árvores de regressão, que, dependendo da quantidade de dados para treino, podegerar
umaúnica matriz de transformação para todas as gaussianas (neste caso, a adaptação é
denominada “global”), ou v́arias matrizes̀a medida que a quantidade de dados aumenta.

A árvore de regressãoé umaárvore bińaria em que todas as gaussianas são asso-
ciadas ao ńo raiz e agrupadas entre os nós dos diversos nı́veis daárvore de acordo com
suas “semelhanças” acústicas, definidas pela distância euclidiana das ḿedias das gaussi-
anas. Os ńos terminais, correspondentes aos grupos “finais”, são as pŕoprias classes de
regress̃ao. Cada gaussianaé associada a umáunica classe e adaptada pela transformação
linear gerada para a mesma.

3. O módulo de adaptaç̃ao de locutor

O módulo de adaptação de locutor desenvolvido neste trabalho foi implementadoem Java
e faz parte do pacote “NewUfpaSpeech” (NUS). Eleé composto por dois programas prin-
cipais: o deadaptaç̃ao de modelos(adapter.jar), que seŕa focado neste trabalho, e o
decriação deárvore de regress̃ao (creater.jar), que, dependendo do tipo da adaptação,
deve ser executado antes do primeiro para gerar aárvore a ser passada como parâmetro
para o mesmo.

O programaadapter.jar tem por objetivo adaptar um modelo acústico com base
em dados (voz) de um locutor especı́fico. Ele deve receber as seguintes entradas: arquivos
de voz, arquivos de transcrições em ńıvel de HMM associadas aos arquivos deáudio e o
modelo aćustico SI a ser adaptado. Todos os arquivos de entrada e saı́da devem ser escritos
no formato do HTK definido pelo HTKBook [Young 2000].

A prinćıpio, os arquivos de voz estão em um formato déaudio qualquer supor-
tado por Java (wav, mp3etc.) com as suas respectivas transcrições ortogŕaficas. Para
que a adaptação seja realizada adequadamente, os sinais de voz são parametrizados no
inı́cio da execuç̃ao do ḿodulo atrav́es de coeficientes cepstrais da frequência mel (MFCC)
[Davis and Merlmestein 1980] e as transcrições devem ser convertidas para as sequências
de HMMs (fonemas ou trifones) correspondentesàs frases que, neste trabalho, são fixas,
ou seja, o texto que deve ser lido e gravadoé fornecido ao locutor previamente. A Fig. 1
apresenta o diagrama de blocos do programa de adaptação de modelos.

Al ém do bloco Adapter, responsável pelos processos de estimação das matrizes
de trasformaç̃ao e de adaptação de modelos, têm-se oFront end, responśavel por extrair
os par̂ametros da voz, e oLabel editor, que converte as transcrições em ńıvel de palavras
para transcriç̃oes (oulabels, como denominado no HTK) em nı́vel de HMMs. A robustez
do processo com relação a rúıdos est́a mais relacionada ao blocofront-end. O idealé que
o áudio seja gravado em um ambiente com o mı́nimo de rúıdo posśıvel (como feito nos
testes apresentados) ou que passe por um pré-processamento para remoção de rúıdos.

No ińıcio da adaptaç̃ao, s̃ao fornecidas a lista déaudios parametrizados e a lista
de transcriç̃oes correspondentes. A primeira fase do programaé caracterizada por um



Figura 1. Diagrama de blocos do processo de adaptaç ão de modelos.

loop onde, para cada paráudio/transcriç̃ao, encontra-se a sequência de HMMs do mo-
delo correspondentèa transcriç̃ao e executa-se o passo “para trás” do algoritmoForward-
backward. Durante essa passagem, opruning, responśavel por descartar as sequências de
estados pouco prováveis, pode ou ñao estar ativo.

Se, ao final do passobackward, pelo menos uma sequência de estados se manti-
ver válida, o programa prossegue com o passo “para frente”. Caso contrário, ignora-se o
par de dados corrente, pois todas as hipóteses foram descartadas pelopruning, e lê-se o
próximo paráudio/transcriç̃ao. Durante o passo “para frente”, para cada estado da cadeia,
são incrementados os acumuladores das gaussianas com base noframede observaç̃ao cor-
rente e na probabilidade de ocupação de uma componente de mistura especı́fica durante a
ocorr̂encia do mesmo.

Após a leitura de todos os paresáudio/transcriç̃ao, as transformações lineares das
classes de regressão s̃ao estimadas com base nos acumuladores das gaussianas que as
comp̃oem. No final do programa, as gaussianas são adaptadas a partir das transformações
lineares associadas a suas respectivas classes.

4. Testes e resultados

Para a avaliaç̃ao de desempenho, foram realizados alguns testes comparativos utilizando
o NewUfpaSpeech(NUS) e a ferramenta HERest do HTK. A base de dados foi composta
por arquivos de texto com diversas frases sem pontuação e por arquivos déaudio com
vozes de cinco diferentes locutores (três vozes femininas e duas masculinas) falando as
sentenças dos arquivos de texto. Para cada locutor, os pares de dados texto/voz foram
divididos em dois grupos: o detreino (utilizado para gerar os modelos adaptados) e o
de teste (utilizado para testar o reconhecimento com os modelos adaptados e o SI). A
Tabela 1 resume a descrição da base de dados em números.

Tabela 1. Descriç ão da base de dados.
Treino Teste

Número de sentenças 7 8
Número total de palavras 713 821
Duraç̃ao ḿedia dos arquivos déaudio 40 segundos

Para cada locutor, realizaram-se os seguintes testes:T0 - reconhecimento com o
modelo SI;T1 - reconhecimento após a adaptaç̃ao global do modelo SI (geração de uma



única matriz de transformação para todas as gaussianas do modelo);T2 - adaptaç̃ao por
árvore de regressão tendo como entrada o modelo SI; eT3 - adaptaç̃ao porárvore de
regress̃ao tendo como entrada o modelo adaptado de forma global.

Nos testes, foram usadas as seguintes configurações:Split Threshodigual a 1000,
Pruning Thresholdigual a 5000, o Modelo SI “LaPSAM v1.3” disponı́vel na ṕagina de
downloaddo grupo FalaBrasil e a parametrização MFCCE D A Z.

As ferramentas utilizadas para reconhecer a fala do locutordos arquivos de teste e
comparar as sentenças reconhecidas com as corretas foram,respectivamente, oHDecode
e o HResults do HTK. Os par̂ametros do decodificadorHDecode, foram definidos
de acordo a configuração proposta por [Silva et al. 2010], e a medida de desempenho
utilizada foi a taxa de acerto dada porA =

H−I

N
, ondeH é o ńumero de palavras corretas,

I é o ńumero de erros por inserção eN é o ńumero total de palavras.

O desempenho do reconhecedor em cada teste, para os diferentes locutores, utili-
zando os diversos modelos (SI e adaptados),é apresentado nas Figs. 2, 3, 4 e 5.

Figura 2. T0 (sem adaptaç ão).
Figura 3. Modelos adaptados
em T1.

Figura 4. Modelos adaptados
em T2.

Figura 5. Modelos adaptados
em T3.

Para todos os locutores, a adaptação do modelo resultou em uma significativa me-
lhora no reconhecimento. A taxa de acertos média do reconhecedor utilizando o modelo



SI foi de 62,14%. Aṕos a adaptaç̃ao global, essa taxa aumentou para 69,62% para am-
bos os programas. Com a adaptação porárvore de regressão, foi para 75,15% (HTK) e
74,98% (NUS). Combinando os dois tipos de adaptação (global eárvore de regressão),
atingiram-se, então, os valores 75,56% (HTK) e 75,47% (NUS), o que representa um
acŕescimo de 13% na taxa de acertos. Essa melhoriaé bastante significativa, uma vez
que o aumento de desempenho ocorre a partir de um processo relativamente simples, em
que o usúario deve dispensar um curto tempo para gravar a voz utilizando um microfone
comum, enquanto que os sistemas RAV comerciais mais robustosdevem utilizar mode-
los treinados em um processo muito mais custoso, com necessidade de grandes bases de
dados, para apresentar taxas de acertos maiores.

Para todos os locutores em todos os testes, a taxa de acerto obtida com o uso do
modelo adaptado pelo NUS varia pouco em relaçãoà obtida com o uso do modelo adap-
tado pelo HTK, o que confirma, então, que o ḿodulo desenvolvido atingiu seu objetivo.

5. Conclus̃ao
Este trabalho apresentou oNewUfpaSpeech, umsoftwaredesenvolvido em Java que pode
ser utilizado para adaptar a um locutor especı́fico modelos aćusticos baseados em HMM,
a fim de melhorar o desempenho dos sistemas de reconhecimentode voz que os utili-
zam. Os resultados de testes comparativos entre o NUS e o HTK mostraram que h́a uma
significativa melhora no desempenho do reconhecedor após a adaptaç̃ao de locutor. Para
todos os testes realizados, a taxa de acertos obtida com o usode modelos adaptados pelo
NUS foi muito pŕoxima à obtida com o uso de modelos adaptados pelo HTK, fazendo
do NUS uma alternativa ao HTK com a vantagem de ser distribuı́do livremente com os
outros recursos desenvolvidos pelo projetoFalaBrasil [FalaBrasil 2011].
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