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1. Contexto
O projeto DyNaVoiceR propõe-se a desenvolver uma solução prática, de carácter não
intrusivo que, sendo capaz de operar em tempo-real, converte o sinal de fala sussurrada
em sinal de fala perceptualmente natural, implantando vozeamento sintético em
regiões selecionadas do sinal de fala, acentuando a informação linguística e
transmitindo elementos da assinatura sonora do orador, assegurando também, neste
processo, melhor projeção vocal.
O bolseiro desenvolveu diversas tarefas relativas à análise e conversão de sussurro, com
particular ênfase na modelização e representação do filtro de trato vocal, incluindo o
desenvolvimento e avaliação de um algoritmo protótipo de identificação de vogais
sussurradas orientado à operação em tempo-real, assim como diversas outras tarefas
previstas no plano do projecto DyNaVoiceR.

2. Documentação das Tarefas Realizadas
Nesta secção descrevem-se, por ordem cronológica, as tarefas realizadas pelo bolseiro
no âmbito desta bolsa de investigação, descrevendo-se o objetivo e em que consistiu
cada uma destas tarefas e destacando ainda os principais resultados e conclusões.

2.1 Caracterização e Conversão da Base de Dados DyNaVoiceR
A primeira tarefa realizada consistiu no estudo e caracterização da Base de Dados
original do DyNaVoiceR, servindo também de ambientação ao projecto. Esta base de
dados constitui uma ferramenta do projeto contendo um conjunto de exercícios vocais
realizados por 30 informantes (oradores), 15 femininos e 15 masculinos, gravados em
ficheiros áudio no formato .wav amostrados a 44100 Hz, em que cada exercício está
disponível na versão normal e na correspondente versão sussurrada. A base de dados
inclui a anotação fonética manual destas gravações, constituída por um conjunto de
ficheiros formatados que permitem localizar e identificar cada fonema. A base de dados
foi criada para suprir as necessidades específicas do projeto tendo sido implementada
em colaboração com a equipa da Universidade de Aveiro que integra o DyNaVoiceR.
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Cada um destes ficheiros de áudio contém três repetições do mesmo exercício pelo
mesmo orador. De entre os exercícios disponíveis na base de dados, foram analisados,
com vista às tarefas previstas, os seguintes:
• Nove vogais orais utilizadas no Português Europeu, na forma sustentada (Anexo 1);
• Vinte e oito dissílabos, contendo várias daquelas vogais em contexto de palavra (Anexo 2);

• Seis pequenas frases, contendo também alguns exemplos de vogais nasais (Anexo 3).
As 9 vogais orais, que constituem o foco da generalidade das tarefas desenvolvidas pelo
bolseiro, encontram-se discriminadas na tabela seguinte:

Importa notar que a frequência de ocorrência na base de dados de cada uma destas
vogais varia significativamente. A isto soma-se também o facto de o número de
ocorrências variar de orador para orador, existindo cenários em que uma dada vogal
não está disponível na base de dados para determinado orador. As vogais mais
frequentes na base de dados incluem o /i/ (de ’ilha’), o /á/ (de ’água’), o /â/ (de
’amarelo’) e o /u/ (de ’uva’). Devido a estas e outras inconsistências (como, a título de
exemplo, a não correspondência entre o fonema na forma normal e na sussurrada para
determinados oradores) optou-se por realizar uma pré-seleção de 20 oradores, 10
femininos e 10 masculinos, a serem utilizados nos trabalhos que aqui se descrevem.
Por forma a adaptar a base de dados às necessidades do projeto, todos os ficheiros
áudio, para os 20 oradores pré-seleccionados, foram adicionalmente convertidos para
uma frequência de amostragem de 22050 Hz.
Finalmente, com o objetivo de agilizar outras etapas posteriores previstas, consolidouse a base de dados com um terceiro conjunto de ficheiros contendo representações
espectrais pré-processadas de cada segmento de sinal contendo vogais orais, obtidas
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com recurso a ferramentas desenvolvidas e disponíveis no projecto, nomeadamente o
framework DyNaVoiceR, incluindo adaptações introduzidas pelo bolseiro.

2.2 Configuração do Sítio de Internet dedicado ao Projecto DyNaVoiceR
A segunda tarefa consistiu no desenvolvimento de um sítio de internet (website)
destinado a alojar a informação relativa ao projecto bem como material de divulgação
e promoção, disponível no endereço:
https://paginas.fe.up.pt/~voicestudies/dynavoicer/
Optou-se por uma solução baseada na tecnologia WordPress atendendo à flexibilidade
desta solução e à facilidade oferecida na atualização de conteúdos. Esta solução é
suportada pelos servidores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto onde
o website se encontra alojado.
O website, em inglês, inclui uma página de boas-vindas descrevendo sucintamente o
projecto assim como os seus principais objectivos, uma secção detalhando cada uma
das tarefas do projecto (tasks), informação sobre o progresso do projecto, incluindo os
principais eventos realizados, uma secção contendo entrevistas e reportagens na
comunicação social divulgando o projecto e secções para resultados e notícias,
prevendo-se melhorias e actualizações no website reflectindo a evolução do projecto
DyNaVoiceR.

2.3 Estudo de Envolventes Espectrais e Síntese de Sussurro
A fala sussurrada destaca-se pela ausência de uma componente periódica no sinal,
estando a informação linguística contida essencialmente na componente de envolvente
espectral do sinal, reflectindo o efeito de filtro do trato vocal, aplicado sobre uma fonte
sonora de natureza ruidosa, como resultado da constrição a que o ar expelido dos
pulmões é sujeito durante o sussurro. Este sinal é assim moldado no tempo e em
frequência através da articulação exercida pelo orador ao nível do trato vocal, sendo
capaz, deste modo, de transmitir, mesmo assim, a desejada informação linguística.
Tendo em conta o objectivo do projecto de conversão de fala sussurrada em fala
vozeada através da implantação de vozeamento sintético em segmentos seleccionados
do sinal, nomeadamente nos correspondentes a vogais, era do maior interesse estudar
e comparar o filtro de trato vocal nos dois modos para os fonemas correspondentes.
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Para este fim, analisaram-se as envolventes espectrais das vogais orais, no modo
sussurrado, disponíveis na base de dados para uma pequena selecção de oradores. No
cenário de vogal vozeada, consideraram-se ainda dois tipos distintos de envolvente
espectral: a) a envolvente obtida a partir da componente periódica do sinal e b) uma
segunda envolvente correspondente à componente de ruído do sinal, ou resíduo. Estas
envolventes espectrais foram modelizadas recorrendo a Linear Predictive Coding (LPC),
de acordo com a tecnologia e soluções disponíveis no framework DyNaVoiceR.

Avaliação Perceptual via Síntese de Sussurro
Com o objetivo de avaliar, do ponto de vista percetual, o efeito de cada um daqueles
tipos de envolvente, implementou-se um sistema de síntese de sussurro baseado num
esquema relativamente simples, assente no modelo simplificado de produção da fala, o
modelo Fonte-Filtro. O sistema de síntese de sussurro implementado permite ao
utilizador selecionar qualquer tarefa previamente gravada e disponível na base de dados
(incluindo vogais sustentadas e palavras isoladas), selecionar um segmento desse sinal
para ressíntese, uma envolvente espectral pré-processada e, com base nela, reconstruir
o sinal selecionado com sussurro sintetizado. Esta ressíntese de sussurro permite avaliar
perceptualmente a qualidade e representatividade dos modelos médios obtidos de
vogais sussurradas. Uma vez que o utilizador poderá selecionar também uma
envolvente espectral obtida de vogal vozeada e utilizá-la para sintetizar sussurro, poderá
em boa medida entender-se esse processo como uma inversão do objetivo do projeto
(i.e., a conversão de fala sussurrada em fala vozeada) com o intuito de obter pistas e
revelar possíveis oportunidades na conversão de fala sussurrada em fala normal
vozeada, nos processos de síntese. Procurava-se, com particular interesse, perceber a
relação entre a envolvente do sussurro e a envolvente do resíduo para os fonemas
correspondentes.
Este sistema de síntese de sussurro segue um processo de concatenação em que se
mantêm os segmentos originais intactos com exceção daquele que o utilizador definir
para substituição (e.g., o segmento correspondente ao /i/ em ’pica’). Isto tanto permite
ao sistema a reprodução de uma vogal sustentada como a implantação de sussurro
sintético num dos fonemas de uma determinada palavra. A localização de cada um dos
segmentos no sinal é determinada de forma automatizada com recurso à anotação
disponível na base de dados.
A ressíntese do segmento selecionado é processada frame a frame, fazendo aplicar o
filtro LPC definido pelo utilizador sobre a fonte, a qual é aproximada por ruído branco.
Sendo esta síntese de sussurro gerada no domínio dos tempos, para assegurar uma
reconstrução consistente e uma implantação graciosa do segmento sintético, é gerado
previamente um segmento de ruído branco com a duração adequada e introduzido um
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controlo de ganho em cada frame, durante a reconstrução, por forma a que o sinal
ressintetizado replique o envelope temporal do sinal original. Esta precaução, além de
mitigar artefactos no implante, contribui também de forma substancial para uma
perceção de maior naturalidade no resultado final, que é especialmente evidente na
ressíntese de vogais sustentadas.

Síntese dos Resultados e Conclusões

Utilizando o sistema de síntese de sussurro implementado, conduziram-se diversos
testes com caráter informal, com a participação de um conjunto reduzido de
participantes, nomeadamente elementos do projeto. Estes testes abrangeram a
ressíntese de sussurro utilizando diferentes variantes de envolventes médias de vogais
sussurradas (incluindo também os modelos médios obtidos de vogais em contexto de
palavra, por forma a avaliar a representatividade desses modelos), a síntese de sussurro
com recurso a envolventes obtidas das correspondentes vogais vozeadas e a
implantação de vogais sussurradas sintéticas em palavras sussurradas, avaliando a
naturalidade, inteligibilidade e correção linguística dos sinais obtidos. Da ressíntese de
vogais sussurradas sustentadas com recurso a envolventes obtidas de sussurro,
destacam-se as seguintes conclusões:
• A envolvente LPC de 22ª ordem obtida a partir da média simples da Power ODFT
(excluindo a primeira e última frame) de vogais extraídas de palavras produziu
resultados de qualidade sofrível; verificou-se com certa frequência ser difícil reconhecer
a vogal, especialmente quando ouvida isoladamente e desprovida de contexto;
• A envolvente LPC de 22ª ordem obtida a partir dos 60% das frames centrais dessas
mesmas vogais conduziu a resultados comparativamente melhores, verificando-se uma
melhoria sensível em termos de inteligibilidade, o que se sugere dever-se ao facto destas
frames corresponderem de forma mais precisa à vogal, estando menos sujeitos a efeitos
de coarticulação com os fonemas adjacentes;
• A utilização de envolventes LPC de ordem superior (e.g., 33ª ou 44ª ordem) melhoram
de forma sensível os resultados em termos de naturalidade e inteligibilidade, graças à
capacidade superior do LPC em seguir de forma precisa a curva média da PSD; a
substituição da média simples pelo topo do intervalo de confiança de 95%, que resulta
em formantes mais pronunciadas, conduziu a conclusões idênticas; estas diferenças são
menos evidentes porém quando comparado com a envolvente obtida a partir dos 60%
das frames mais centrais.
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A síntese de sussurro com base na envolvente residual obtida da vogal vozeada
correspondente produziu resultados equiparáveis aos da síntese com base em
envolventes da vogal sussurrada. A localização das formantes nas envolventes obtidas
do resíduo do sinal (de vogal vozeada) tende a coincidir com a da correspondente
componente periódica, conforme já tinha sido observado, o que é de resto expectável
uma vez que qualquer uma destas componentes do sinal será sujeita aos mesmos
efeitos de modulação nas frequências, decorrentes da articulação do trato vocal. Isto é,
ambas as componentes encontram-se sujeitas ao mesmo filtro de trato vocal. A síntese
de sussurro com base na envolvente residual conduziu à conclusão de que se preserva
no resíduo informação linguística, não obstante a natureza mais plana da sua PSD. A
síntese de sussurro com recurso à envolvente obtida da componente periódica, ainda
que soasse diferente, especialmente devido à maior concentração da energia nas baixas
frequências, não indicou apresentar índices de inteligibilidade ou naturalidade
superiores aos obtidos com a envolvente residual.
Finalmente, o implantação de sussurro na vogal situada na primeira sílaba de um
pequeno conjunto de palavras de teste, que incluíram as vogais /a,e,i,o,u/, quer
utilizando a envolvente média obtida da vogal sussurrada sustentada, quer utilizando a
envolvente obtida dos modelos médios (melhorados) das mesmas vogais mas extraídas
de outras palavras, conduziu a resultados perceptualmente comparáveis, com índices
de inteligibilidade e correção linguística próximos dos sinais sussurrados originais e
semelhantes entre si.

2.4 Desenvolvimento de Algoritmo de Identificação de Vogais Sussurradas
Nesta tarefa pretendeu-se desenvolver uma modelização compacta e
computacionalmente económica das características espectrais de vogais sussurradas
para fins de classificação e identificação de fonemas, em particular para as nove vogais
orais indicadas nas secções anteriores. Muito embora a abordagem proposta para a
extração de características se assemelhe a outras técnicas de processamento de sinais
de fala já existentes, a versão desenvolvida neste trabalho de investigação foi
conceptualizada tendo em conta as características e requisitos específicos do projeto
DyNaVoiceR.
Para este fim, propôs-se uma metodologia de identificação de vogais sussurradas
baseada em correlações estatísticas, com recurso ao coeficiente de correlação de
Pearson, entre os fonemas a analisar/classificar e um banco de vogais de referência do
mesmo orador. Esta metodologia foi primeiramente avaliada utilizando envolventes LPC
pré-processadas, tendo-se posteriormente desenvolvido um algoritmo protótipo
parametrizável de identificação de vogais sussurradas, idealizado para operação em
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tempo-real, fazendo-se representar os fonemas por modelos compactos das
características espectrais, no domínio espectral e no domínio cepstral, constituídos por
um número reduzido de coeficientes.
A construção dos modelos compactos, representativos de cada segmento de sinal,
assenta num esquema de extracção de características espectrais que se encontra
sintetizado no diagrama de blocos seguinte (Fig.1).

Fig.1 – Diagrama de blocos da extracção de características do sinal de voz sussurrada.

Síntese dos Resultados e Conclusões
A condução de testes de desempenho sobre a capacidade de identificação de vogais
sussurradas, contemplando diferentes alternativas e opções do algoritmo, permitiu
concluir que:
• o algoritmo é viável para operação em tempo-real;
• a taxa de acerto, segundo o critério simples do coeficiente de correlação mais elevada,
varia substancialmente entre as vogais testadas;
• a taxa de sucesso relativo do algoritmo, definida como a frequência com que a vogal
correta se encontra entre as três mais bem classificadas pelo algoritmo, é bastante
elevada para todas as vogais testadas, indicando um potencial superior do algoritmo
que poderá ser utilizado com recurso a técnicas de natureza estatística (e.g., Hidden
Markov Models / Gaussian Mixture Models) ou a possibilidade de mitigação dos erros
de identificação através da interpolação entre fonemas próximos entre si no espaço das
vogais;
• os modelos de referência das vogais deverão ser obtidos com base em vogais
extraídas em contexto de palavra dado ter-se concluído que esta abordagem produz
resultados mais fiáveis e consistentes;
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• o algoritmo beneficia da utilização de uma escala não linear para as frequências (banco
de filtros, na extração de características) que melhor se adeque às características
fisiológicas do ouvido humano como as escalas Bark, ERB ou mel;
• a redução do espectro útil, limitando o número de bandas por forma a abranger
apenas as primeiras três formantes e enfatizando as duas primeiras, não compromete
significativamente a taxa de acerto do algoritmo permitindo a redução dos custos
computacionais;
• a duplicação da resolução espectral, não obstante o maior detalhe nos modelos de
vogal resultantes, não beneficia significativamente as taxas de acerto do algoritmo;
• a utilização de modelos no domínio cepstral permite reduzir o número de coeficientes,
sem custos significativos nas taxas de acerto do algoritmo, requerendo apenas a
aplicação de uma transformada adicional de cálculo eficiente e expedito (a DCT), com o
potencial de serem utilizados também para a análise das características transitórias do
sinal.
Os resultados obtidos, exemplificados no Anexo 4, sugerem também que o algoritmo
desenvolvido apresenta taxas de acerto superiores na vogal correspondente à primeira
sílaba das palavras dissílabas, o que se ficará a dever à maior estabilidade das
características espectrais destes segmentos do sinal e a maior dependência de efeitos
de prosódia na segunda e última sílaba.
Tendo sido viável construir modelos de referência apenas para as 9 vogais orais e a
realização de testes exaustivos de identificação de vogais sobre 4 destas vogais,
entendeu-se necessário ampliar os modelos das vogais de referência por forma a incluir
as vogais nasais e validar o algoritmo de identificação das vogais para o novo universo
de vogais, de preferência recorrendo a uma metodologia de construção de modelos de
referência mais robusta e consistente do que a que esteve disponível até este ponto,
sendo para tal necessário complementar a base de dados original.

2.5 Experiências Preliminares de Vozeamento
A tarefa seguinte consistiu numa primeira experiência de vozeamento em que,
aplicando o algoritmo de identificação de vogais sussurradas descrito na secção anterior,
se realizou a implantação automatizada de segmentos de fala natural vozeada em
regiões selecionadas do sinal. Pretendeu-se avaliar, do ponto de vista percetual, o
impacto do vozeamento das vogais selecionadas, analisando-se com particular interesse
o resultado da substituição da vogal por uma diferente da pretendida, como simulação
de uma identificação incorreta.
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A experiência de vozeamento, que consistiu na implantação de sinal de fala vozeada
natural em segmentos de vogais originalmente sussurradas, baseou-se no algoritmo de
identificação de vogais sussurradas desenvolvido na dissertação e recorreu, mais uma
vez, à anotação fonética disponível na base de dados para realizar a localização
automática dos segmentos candidatos a substituição. Nestas operações de vozeamento,
a vogal a substituir correspondeu à primeira vogal na segunda repetição das palavras
dissílabas disponíveis na base de dados DyNaVoiceR. Utilizou-se, para a identificação das
vogais, os modelos espectrais com 18 bandas na escala Bark. Consideraram-se, para
vogais de referência, os modelos híbridos combinando os modelos médios de vogais
sustentadas e de palavras. Uma vez identificada a vogal, o algoritmo procede de forma
automatizada à substituição dessa vogal por um segmento de comprimento adequado
extraído da vogal sustentada vozeada correspondente, do mesmo orador, introduzindo
um ajuste de ganho por forma a garantir a implantação graciosa do segmento no sinal
original. Este teste de vozeamento teve carácter abrangente tendo sido nele utilizados
os 20 oradores previamente selecionados e cada um dos 28 dissílabos disponíveis
isoladamente na base de dados.

Metodologia de Avaliação
A avaliação dos novos sinais obtidos após a implantação das vogais vozeadas, realizada
por elementos do projeto, contemplou as seguintes classificações subjetivas, de carácter
percetual:
• vogal corretamente identificada e substituída, informação linguística preservada
(A.1);
• a identificação incorreta da vogal e substituição por uma vogal diferente da
pretendida é pouco percetível, preservando-se a informação linguística (B.1);
• a identificação incorreta da vogal e substituição por uma vogal diferente da
pretendida resultou na adulteração percetível e evidente da palavra, sendo contudo
possível inferir a informação linguística original (B.2);
• a identificação incorreta da vogal e substituição por uma vogal diferente da
pretendida resultou na destruição da informação linguística (C.1).
O mapa resumo dos resultados obtidos encontra-se disponível no Anexo 5.

Síntese dos Resultados e Conclusões
A experiência de vozeamento incluiu as 28 palavras dissílabas sussurradas disponíveis
na forma isolada na base de dados e os 20 oradores previamente selecionados (10
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masculinos e 10 femininos) num total de 560 palavras. A vogal selecionada para
substituição foi sempre a vogal respeitante à primeira sílaba, incluindo:
• 12 casos com o /á/ (de ’água’);
• 8 casos com o /i/ (de ’ilha’);
• 6 casos com o /u/ (de ’uva’);
• 1 caso com o /é/ (de ’ela’);
• 1 caso com o /ó/ (de ’óculos’).
O algoritmo identificou corretamente a vogal sussurrada num total de 486 casos do
conjunto das 560 palavras, correspondendo a uma taxa global de acerto de
aproximadamente 86.8%. Dos 74 casos de identificação incorreta, o vozeamento
automático resultou na destruição da informação linguística em 35 casos,
aproximadamente metade, gerando palavras inexistentes no vocabulário Português
Europeu (e.g., ’hora’ transformou-se em ’ura’) ou existentes mas claramente distintas
da palavra original sussurrada (e.g., ’rita’ transformou-se em ’reta’), o que corresponde
a uma taxa de 6.25%. Nos restantes 39 casos de identificação incorreta, verificou-se ser
possível perceber ou deduzir com relativa facilidade a informação linguística pretendida,
sendo no entanto de admitir que uma parte destes seja suscetível de gerar ambiguidade.
Será necessário, em estágios posteriores do projeto, confirmar estas conclusões com
testes formais, realizados com um conjunto alargado de participantes e seguindo as
recomendações adequadas a este tipo de testes.
A experimentação com vozeamento incluiu duas vogais, não abrangidas pelos testes
descritos na secção anterior, por se encontrarem disponíveis unicamente numa palavra
por orador: o /ó/ em ’hora’ e o /é/ em ’velho’.
A vogal /é/ em ’velho’ registou uma taxa de acerto de 70% (i.e., 14 das 20 situações
possíveis), sensivelmente em linha com as vogais já testadas no capítulo anterior. Entre
as identificações incorretas, apenas uma conduziu a um implante com carácter
destrutivo do ponto de vista da informação linguística (identificada como o /u/ de ’uva’,
tendo resultado em ’vulho’). As restantes identificações incorretas conduziram à
substituição da vogal por ’â’ de /amarelo/ (uma das vogais mais próximas no espaço das
vogais). O resultado obtido nestes casos poderá considerar-se aceitável do ponto de
vista percetual. Quer isto dizer que se subentende a palavra ’velho’, confundindo-se com
uma pronunciação estranha desta palavra.
A vogal /ó/ em ’hora’ gerou 11 identificações incorretas em 20 situações possíveis, o que
corresponde a uma taxa de acerto de 45%. Todas as identificações incorretas
conduziram a implantes de vogal vozeada com carácter destrutivo, do ponto de vista da
informação linguística. Destas identificações incorretas, 8 (cerca de 73%) foram
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identificadas como sendo o /á/ de ’água’ (uma das vogais mais próximas do /ó/ no
espaço das vogais), e 3 (cerca de 27%) como o /u/ de ’uva’. A vogal de referência correta
registou a segunda melhor classificação em 8 destes casos e a terceira nos 3 restantes,
encontrando-se sempre entre as 3 primeiras segundo a classificação do algoritmo. Para
despiste das possíveis causas desta reduzida taxa de acerto, procedeu-se à audição das
vogais sussurradas originais destes oradores, tanto das versões sussurradas como das
versões extraídas da palavra ’hora’, tendo-se identificado artefactos num conjunto
limitado de casos (estalidos da língua no orador masculino M12 e ligeiro vozeamento na
oradora feminina F09). Verificou-se também, nos restantes oradores, que algumas
vogais sussurradas apresentavam uma qualidade perceptualmente sofrível. Esta análise
não é, porém, conclusiva, devido à limitação do material disponível, sugerindo-se a
construção de novos modelos de referência com recurso a um complemento da base de
dados e posterior reavaliação.

Impacto do Vozeamento
A audição dos sinais obtidos, após a implantação das vogais vozeadas sobre a palavra
sussurrada original com recurso ao algoritmo de identificação de vogais sussurradas
desenvolvido, permitiu concluir que a substituição da primeira vogal nos dissílabos
permite preservar a informação linguística na generalidade das palavras testadas. A
audição destes sinais, não obstante a simplicidade do processo utilizado, sugere
também que o vozeamento da primeira vogal na palavra originalmente sussurrada
promove, do ponto de vista percetual, a aproximação da palavra à correspondente na
fala normalmente vozeada, criando a sugestão de toda a palavra ter sido gerada no
modo vozeado.

2.6 Comparação de Codificadores de Voz Paramétricos
Por forma a avaliar as capacidades e o desempenho do framework DyNaVoiceR,
enquanto codificador de voz (vocoder) paramétrico, em comparação com outros
vocoders de referência disponíveis em código aberto e ambiente Matlab, analisaram-se
os vocoders HMPD (Degottex), STRAIGHT-LEGACY (Kawahara) e WORLD (Morise),
tendo-se conduzido testes informais, de carácter perceptual, em condições tão
semelhantes quanto possível, com cada um destes vocoders.
A análise consistiu na revisão bibliográfica e na análise do código, tendo sido possível
concluir que o framework DyNaVoiceR apresenta duas vantagens, a realçar.
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A primeira consiste no facto de, entre estes vocoders paramétricos, o DyNaVoiceR
permitir o controlo e manipulação independente do maior conjunto de parâmetros, a
saber: frequência fundamental (Fo), estrutura harmónica em magnitude incluindo
componente periódica (HLPC), componente aperiódica (NLPC) e desvio individual por
harmónico (Dl), e em fase (NRD). Os restantes vocoders permitem decompor o sinal em
três componentes: componente representando a frequência fundamental (Fo),
componente correspondente à envolvente e componente aperiódica (ruído), muito
embora utilizando algoritmos diferentes mas uma mesma abordagem no caso dos
vocoders STRAIGHT e WORLD e uma abordagem distinta no caso do vocoder HMPD, o
qual utiliza uma representação de fase (phase distortion). O facto do DyNaVoiceR
permitir o controlo independente de um maior número de parâmetros confere-lhe
maior versatilidade e melhores capacidades de manipulação de sinais de voz.
A segunda vantagem diz respeito ao desempenho e potencialidades para utilização em
tempo-real ou quase tempo-real. Enquanto o framework DyNaVoiceR consiste numa
análise e síntese do sinal de voz numa base frame a frame, permitindo a manipulação e
reconstrução praticamente imediata, todos os restantes vocoders requerem a extração
da componente de frequência fundamental (fundamental frequency contour) do sinal
de voz a processar, num primeiro ciclo de processamento, e um ciclo adicional em que
aquela componente é utilizada como parâmetro de entrada, inviabilizando a utilização
destes algoritmos em aplicações orientadas a tempo-real. O algoritmo do DyNaVoiceR
mostrou também ser mais expedito nos exercícios de ressíntese em ambiente Matlab.
Finalmente, a avaliação qualitativa, de carácter perceptual, consistiu em ressintetizar
um conjunto de palavras disponíveis na Base de Dados DyNaVoiceR, para um orador
masculino e para uma oradora feminina, quer na forma normalmente vozeada, quer na
forma sussurrada, com cada um destes quatro vocoders.
Esta análise informal permitiu identificar que os vocoders DyNaVoiceR e HMPD
oferecem uma ressíntese de elevada qualidade, no modo vozeado, que é comparável
entre si enquanto que os vocoders WORLD e STRAIGHT oferecem uma qualidade de
ressíntese que, sendo ainda de elevada qualidade, se mostra inferior aos primeiros,
distinguindo-se mais facilmente do sinal de fala original. No modo sussurrado, o vocoder
HMPD apresentou os maiores índices de qualidade, enquanto no caso do DyNaVoiceR,
ligeiros artefactos mais evidentes no modo sussurrado colocam-no em termos
qualitativos em segundo lugar, sendo que os vocoders STRAIGHT e WORLD voltam a
apresentar índices de qualidade claramente inferiores aos restantes dois vocoders
paramétricos.
Enquanto os restantes vocoders constituem desenvolvimento consolidado, o
framework DyNaVoiceR é trabalho em progressão, sendo que se espera melhorar a
qualidade de ressíntese, nomeadamente em relação aos artefactos mencionados no
modo sussurrado.
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2.7 Adaptação do Framework DyNaVoiceR a Sistema de Controlo de Versões
Com o objectivo de facilitar o desenvolvimento e a integração de módulos futuros no
framework DyNaVoiceR, considerou-se a utilização de um sistema de Controlo de
Versões. Para este fim, seleccionou-se o serviço GitLab, tendo sido introduzidas pelo
bolseiro adaptações e melhorias no código por forma a permitir a partilha do mesmo
entre os diversos investigadores do projecto, a trabalhar em diferentes aspectos do
código, incluindo a portabilidade do código entre sistemas Windows e Mac.

2.8 Desenvolvimento de Base de Dados Complementar
Por forma a colmatar as lacunas identificadas nas secções anteriores no que diz respeito
à base de dados original do DyNaVoiceR, desenvolveu-se uma base de dados
complementar contendo as 9 vogais orais originais, identificadas nas secções anteriores,
assim como as 5 principais vogais nasais do Português Europeu.
Para cada uma destas 14 vogais, a base de dados dispõe de 3 palavras dissílabas
distintas, contendo a vogal na primeira sílaba, sendo repetida duas vezes pelo mesmo
orador, quer para a versão normalmente vozeada, quer para a versão sussurrada,
assegurando-se uma considerável diversidade de consoantes em situação intervocálica.
A nova base de dados complementar inclui ainda um conjunto de frases balanceadas em
termos fonéticos. Estas tarefas encontram-se discriminadas no Anexo 6.
Para além de participar nas gravações da nova base de dados complementar, em Aveiro,
o bolseiro realizou também a conversão desta base de dados para a amostragem a
22050Hz, adaptando-a ao framework DyNaVoiceR, assim como a segmentação palavra
a palavra dos ficheiros .wav obtidos nestas novas gravações, com um total de 8 oradores.

2.9 Contribuição em Publicações
O bolseiro colaborou ainda na produção de duas publicações, discriminadas na secção
seguinte, nomeadamente na condução de testes perceptuais e tratamento dos dados
assim como na colaboração na escrita e revisão dos textos das mesmas.
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No âmbito do trabalho de investigação desenvolvido durante esta bolsa de investigação
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ANEXO 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vinha / Rimo / Fino
Cera / Devo / Gelo
Lenha / Mexe / Bege
Sara / Galho / Fale
Chamar / Café / Fazer
Goza / Nova / Doca
Sopa / Dono / Coxo

8.
9.

Nula / Bufar / Puré
Beber / Pedir / Melhor

10.
11.
12.
13.
14.

Cantor / Manter / Tambor
Lenço / Venço / Pente
Vingar / Pingar / Tingir
Contar / Romper / Rondar
Juntar / Nunca / Chumbo

15.

Sofia saiu cedo da sala.

16.

A asa do avião andava avariada.

17.

Agora é hora de acabar.

18.

A minha mãe mandou-me embora.

19.

O Tiago comeu quatro peras.
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