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Resumo 

Nos últimos anos tem se assistido ao crescimento do interesse em aplicações 

biométricas e em serviços telefónicos inteligentes. Com a realização desta dissertação 

pretendemos fundir ambos os campos de interesse com vista ao desenvolvimento de um 

serviço telefónico que emprega verificação de orador. 

O Speaker Verification é o procedimento de verificação automática da identidade 

reclamada por uma pessoa, baseado nas características discriminatórias da voz humana. O 

aumento do desempenho desta tecnologia fomentou o interesse de empresas que 

rapidamente se aperceberam das suas potencialidades e do vasto campo aplicacional. Existe, 

por explorar, uma possibilidade de mercado para uma aplicação de controlo remoto de 

presenças recorrendo à tecnologia de Speaker Verification. O acréscimo da biométrica 

permitirá que o processo se desenrole com mais segurança confirmando inequivocamente a 

identidade.  

Esta dissertação apresenta uma breve perspectiva sobre a área de reconhecimento de 

orador, descrevendo as principais técnicas e aplicações. O focus do trabalho reside na 

implementação e teste de um protótipo recorrendo à tecnologia referida. 

O protótipo foi desenvolvido e testado em ambiente real assente na rede telefónica 

pública. O uso da rede telefónica permitiu acrescentar portabilidade ao sistema, garantindo 

desta forma o controlo de forma remota. A nível de desempenho, o protótipo superou as 

expectativas mais optimistas. Com este desfecho animador é seguro dizer que a médio prazo 

existirá uma aplicação comercial resultante do trabalho desenvolvido e aqui explanado.  
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Abstract 

 

Recent years have brought an increasing interest in biometric applications and new 

smart phone services. With this thesis we intend to merge both fields of interest aiming to 

develop a telephone service that verify user‟s distinctiveness. 

The Speaker Verification is the procedure of automatic verification of identity 

claimed by a person, based on the discriminatory features of the human voice. The increase 

of the performance of this technology augmented the interest of companies that quickly 

realized the potential and vast application field. There is untapped, in the market a 

possibility of a remote attendance control application using Speaker Verification technology. 

The addition of biometrics would allow the procedure to take place more securely, 

unequivocally confirming identity. 

On this thesis we present a brief perspective on the area of Speaker Recognition, 

describing the main techniques and applications. The focus, however, is developing, the 

deployment and testing of a prototype using the technology covered. 

The prototype was developed and tested in real environment based on public 

telephone network. The use of the telephone network enabled to add portability to the 

system, thus ensuring control remotely. The level of performance of the prototype exceeded 

the most optimistic expectations. With this encouraging outcome is safe to say that the 

medium term there will be commercial application resulting from the work explained here.  
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Capítulo 1  

 

Introdução 

Nos últimos anos tem-se assistido a uma constante evolução e transformação do 

mercado das telecomunicações e consequentemente do paradigma de serviços telefónicos. O 

tempo em que usar um telefone significava apenas efectuar uma chamada telefónica, ficou 

para trás. Actualmente, empresas e clientes procuram aplicações inovadoras e capazes de 

atender às alterações repentinas de um mercado feroz e em mudança contínua. Quando 

falamos da rede telefónica, evocamos um sistema conhecido pelo público em geral e com 

provas dadas de desempenho ao longo do último século. É por isso normal que sempre que se 

pretende desenvolver um serviço que funcionará remotamente, se pense em usar esta rede 

sobejamente conhecida e difundida pelo mundo inteiro. Existe no mercado uma vontade 

imensa de associar as potencialidades da rede telefónica a biométricas, quer pelo seu poder 

discriminativo, quer pelo vasto campo de aplicações que podem daí surgir. Dessa sinergia 

surgiu a tecnologia de reconhecimento de orador com base em características únicas de cada 

pessoa.  

O Speaker Recognition é o processo de reconhecer automaticamente quem está a 

falar, com base em informação individual e única, inclusa na voz. Existem duas tarefas 

associadas ao reconhecimento de voz: a identificação e a verificação. A identificação consiste 

em descobrir qual o orador que falou dentro de um grupo de pessoas. A verificação consiste 

em descobrir se o orador é quem diz ser. Dependendo da aplicação e do desempenho 

pretendido, a fala usada por ambas as tarefas pode ser livre ou dependente de texto. Numa 

aplicação dependente do texto o sistema tem conhecimento prévio do que o orador irá dizer 

permitindo acautelar-se e usar essa informação para obter melhor desempenho de 

reconhecimento. Numa aplicação livre não existe conhecimento prévio do que será proferido 

pelo orador, o que complica o uso desta forma em aplicações práticas. Porém, apesar das 

dificuldades, com discurso livre as aplicações são mais flexíveis permitindo que o 

reconhecimento seja feito quase sem percepção do orador. Por enquanto, apenas a versão de 
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reconhecimento recorrendo a fala dependente do texto apresenta viabilidade comercial, 

devido principalmente ao superior desempenho que consegue atingir. No entanto, à medida 

que a capacidade computacional e o conhecimento forem evoluindo, as aplicações 

dependentes do texto terão tendência a desaparecer. Grande parte da comercialização de 

soluções de reconhecimento de voz deve-se ao facto de a voz ser uma biométrica fácil e 

passível de captura remota (usando um telefone ou microfone e um computador). Por outro 

lado, a voz é natural e os utilizadores não se opõem a fornecê-la para teste. Por último, o 

desempenho de verificação, apesar de não ser o melhor, é bastante aceitável para aplicações 

particulares.  

Além do desempenho, o reconhecimento de oradores é uma tecnologia madura com 

uma base sólida de estudo com mais de 50 anos. Os estudos vão desde a produção da fala, 

algoritmos de reconhecimento até ao estudo comportamental e as suas influências no sucesso 

ou insucesso do reconhecimento. Ultimamente, tem-se assistido ao evoluir do interesse no 

estudo do desempenho deste tipo de serviços em casos reais preferencialmente usando a 

rede telefónica [12][14][17]. 

Contudo, apesar de todas estas vantagens, o reconhecimento de orador tem 

limitações, não é a solução óptima para todos os problemas. Antes da implementação 

precipitada de uma biometria, ou mais especificamente, de um serviço de reconhecimento de 

orador, é preciso analisar o ambiente e concluir se é possível, viável e lucrativo implementá-

lo. Em suma, é preciso concluir se efectivamente esta solução cumprirá os requisitos da 

aplicação. 

 

1.1 - Motivação  

 

 

Actualmente, as empresas competem a um ritmo acelerado, num mercado global em 

que os clientes e empregados esperam serviços fáceis de usar, inovadores, sempre disponíveis 

e competitivos. O mundo empresarial está em contínua mudança; aplicações ficam 

ultrapassadas em questão de semanas ou dias. A necessidade de segurança, confiança e 

disponibilidade a qualquer hora conduziu empresas no caminho de soluções biométricas de 

identificação. Clientes e empregados ficam desagradados com a quantidade de Números de 

Identificação Pessoal (NIPs) e palavras-chave necessárias para aceder a informação 

privilegiada. Além de que estes podem ser roubados, perdidos ou forjados. Contrariamente a 

estes, as medidas biométricas permitem a identificação através da examinação de um 

atributo físico e único de cada pessoa. A crescente atenção dada às biométricas para 

questões de segurança criou o interesse de usar a voz para autenticação e, mais 

especificamente, o reconhecimento de orador. Isto deve-se principalmente a quatro factores: 
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primeiro, a voz, contrariamente a outras biométricas como impressão digital ou íris, permite 

que o reconhecimento seja feito remotamente e facilmente transmitido através de um canal 

de comunicação. Em segundo lugar, para implementar uma aplicação de voz bastam um 

telefone ou um microfone e um computador. Depois, os utilizadores consideram a voz mais 

confortável de usar. Por fim, e não menos importante, a fala pode competir lado a lado em 

desempenho com outras biométricas. Porém, apesar do interesse, são escassas as aplicações 

que usam efectivamente Speaker Verification. A habituação relativamente a formas de 

autentificação já obsoletas poderá ser o grande entrave para a massificarão desta tecnologia. 

A necessidade cada vez maior de controlar uma empresa e os seus empregados, a 

vontade de reduzir o roubo de identidade e a análise de vários estudos de mercado permitiu 

concluir que existe uma possibilidade de mercado para uma aplicação de controlo remoto de 

presenças recorrendo à tecnologia de Speaker Verification. O futuro será, certamente, 

risonho para a tecnologia de reconhecimento de oradores; mas, só o tempo nos dirá quanto e 

quando. 

 

1.2 - Objectivos 

 

Nesta dissertação pretende-se desenvolver uma solução para a implementação de um 

protótipo de controlo remoto de presenças recorrendo à verificação de orador. Este serviço 

telefónico assume uma grande importância para empresas que pretendam controlar, 

eficazmente, o período laboral dos seus colaboradores. 

O protótipo a desenvolver deverá ser um sistema multi-cliente para serviço telefónico 

de controlo remoto de presenças (vulgo pica-ponto), baseado na tecnologia de verificação de 

orador, Speaker Verification. Este protótipo deverá ser integrado com base nas soluções de 

Interactive Voice Response (IVR) da PT Inovação que actualmente suportam a tecnologia de 

Speaker Verification. A solução proposta deverá privilegiar a utilização de tecnologias e 

componentes de software open source, cujo código fonte é disponibilizado ao público 

permitindo a cópia, modificação e distribuição legal sem custos ou restrições. Finalmente, o 

protótipo, deverá servir de base para o desenvolvimento de uma futura aplicação comercial. 

Consequentemente, deverá ser robusta para um caso real de implementação com especial 

atenção à escalabilidade e aos efeitos de canal oscilantes na rede telefónica.  
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1.3 - Organização da dissertação 

 

 

A dissertação está organizada em cinco capítulos. No cômputo geral, pretende 

realizar uma introdução aos conceitos relacionados com o reconhecimento de orador, 

apresentado a arquitectura de uma implementação prática de um serviço telefónico de 

controlo de presenças. Assim, no primeiro capítulo é realizado o enquadramento do projecto 

seguido de uma breve descrição da tecnologia de reconhecimento de orador. De seguida, 

apresenta-se a motivação e os objectivos gerais da dissertação. 

No segundo capitulo, é feito o levantamento do estado da arte da tecnologia, 

indicando as principais áreas de estudo, aplicações e a estrutura de um sistema de 

verificação de oradores com os algoritmos de reconhecimento mais usados. 

O terceiro capítulo apresenta o serviço Windless Punch Clock e as suas 

funcionalidades, descrevendo a arquitectura lógica e física, bem como o fluxo de chamada. 

Os testes ao protótipo são apresentados no quarto capítulo. As experiências estão 

divididas em três grupos diferentes: rede fixa, rede móvel e rede mista. No final do capítulo 

apresentaremos ainda um estudo relativo ao grau de satisfação dos utilizadores do serviço. 

Finalmente, no último capítulo é analisado o protótipo e são extrapoladas conclusões 

sobre o mesmo. É feito um balanço sobre o trabalho realizado, com destaque para os 

objectivos alcançados e as dificuldades sentidas. Este documento termina com uma breve 

exposição do trabalho a ser realizado. 



 

 

 

Capítulo 2  

Estudo do estado da arte  

Este capítulo faz o levantamento do estado da arte antes da implementação da 

aplicação de controlo remoto de presenças recorrendo à tecnologia de Speaker Verification. 

Em primeiro lugar, apresenta-se uma visão global das biométricas e os princípios básicos da 

tecnologia de reconhecimento de oradores, o Speaker Recognition. Em seguida, é 

apresentada a estrutura de um sistema de Speaker Verification, descrevendo a arquitectura, 

formas de captura do sinal, as principais abordagens de reconhecimento, os erros e as 

medidas de desempenho. De seguida, apresenta-se um olhar breve sobre o mercado e 

apresentam-se os principais fornecedores da tecnologia de reconhecimento de oradores. 

Finalmente, nas secções finais analisam-se os pontos fortes e os pontos fracos da tecnologia e 

apresenta-se uma visão sobre o futuro da mesma. 

 

2.1 - Biométricas 

 

A biometria é o estudo de atributos singulares e/ou estatísticos de características 

físicas e comportamentais de um indivíduo. As medidas resultantes desse estudo dão pelo 

nome de biométricas. As biométricas permitem identificar inequivocamente indivíduos 

[7][23][26]. 

A identificação pessoal, independentemente do método, é habitual. Por exemplo, 

para aceder a um computador pessoal, terminal bancário, edifício etc. Actualmente, essa 

identificação ocorre fazendo uso de crachás, cartões magnéticos ou através da memorização 

de palavras-chave. No entanto, estes não oferecem o máximo de segurança aos seus 

portadores. Facilmente estes métodos de identificação podem ser copiados, perdidos ou 

roubados. A necessidade de métodos mais eficazes abriu caminho para o estudo e 
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desenvolvimento de soluções baseadas em biométricas. Um sistema biométrico é constituído 

por um sensor, que captura uma característica ou várias do ser humano, pelo processo de 

criação de um modelo representativo e posteriormente pela decisão. Pode-se ver na figura 

2.1, o diagrama representativo dos componentes que constituem um sistema biométrico. 

Todos os sistemas biométricos são constituídos por um sensor biométrico que interage com a 

pessoa para capturar uma característica física. Quando a característica foi capturada e 

digitalizada é feito o processo de reconhecimento, em que se usa um algoritmo matemático. 

Por fim, é tomada a decisão de identificação baseada no resultado prévio do algoritmo. 

 

 

 
Figura 2.1 - Diagrama representativo das fases de um sistema biométrico 

 

Existem dois tipos de biométricas: as comportamentais e as físicas. As biométricas 

físicas apresentam maior fiabilidade, ou seja, melhor desempenho discriminativo. São 

exemplos: a íris, a retina e a impressão digital. O reconhecimento através da íris consiste em 

analisar o padrão da íris. A íris é um músculo dentro do olho que controla a pupila, 

controlando a entrada de luz no olho. Apesar da coloração e a estrutura estarem 

geneticamente ligadas, os detalhes da íris não estão. O desenvolvimento da íris ocorre no 

período pré-natal através da degeneração e abertura da pupila criando uma íris única e 

distinta para cada ser humano. No caso da retina são usadas as veias da retina para efectuar 

a verificação. Ambas requerem a impressão de uma imagem de alta qualidade do olho. 

Existem técnicas para optimizar o processo, não sendo no entanto objectivo deste 

documento. A impressão digital é uma das biométricas mais conhecidas devido ao seu uso em 

bilhetes de identidade e na criminologia. As suas grandes vantagens são: a facilidade 

obtenção de dados e a quantidade de fontes (10 dedos). Estas medidas são capazes de obter 

Sensor

Reconhecimento

Decisão
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taxas de sucesso de identificação de 100%. No entanto, e apesar do seu grande acerto 

apresentam desvantagens competitivas relativamente às comportamentais. As biométricas 

físicas requerem, normalmente, equipamento especializado e muito caro. Por outro lado, são 

mais intrusivas e grande parte dos indivíduos a quem é proposto o seu uso, não se sente 

confortável, quer com o processo, quer com o facto de fornecer informação de uma forma 

tão intrusiva. 

As biométricas comportamentais, por seu lado, são usadas devido a facilidade de 

obtenção de informação, pouca intrusão e devido ao baixo preço de implementação. São 

exemplos: o reconhecimento de digitação (KD) e reconhecimento de voz. O KD consiste em 

identificar cada indivíduo com base na sua forma de escrita de um texto introduzido através 

de teclado. No reconhecimento de digitação, KD, existem duas métricas: tempo de pressão e 

tempo de voo. O tempo de pressão consiste no tempo que demora a tecla a ir a baixo e voltar 

a posição normal. O tempo de voo consiste no tempo de transição entre teclas. Esta técnica é 

muito barata e tem grande aceitação do público. No entanto, peca pelo desempenho e não é 

viável para sistemas exigentes.  

Para identificar um indivíduo com base na sua informação biométrica é necessário 

portanto escolher características que permitiram a discriminação clara entre indivíduos. Para 

tal é preciso que as biométricas sejam: únicas para cada indivíduo, fáceis de obter, 

invariante no tempo, pouco intrusivas e passíveis de distinção sem muito treino [38][39]. 

Cada medida biométrica é avaliada recorrendo a parâmetros habituais de comparação de 

tecnologias. A taxa de erros associada a uma biométrica é calculada através do False 

Acceptation Rate (FAR) que consiste na aceitação de utilizadores não válidos e a False 

Rejection Rate (FRR) que consiste na rejeição de utilizadores autênticos. À medida que a FRR 

cresce a FAR diminui e vice-versa. Para se obter uma medida expedita da precisão de um 

sistema biométrico usa-se um gráfico Detection Error Tradeoff (DET). Quanto mais próximo o 

traço se encontrar da origem melhor é o desempenho do sistema, retomaremos este assunto 

na secção de desempenho e erros. 

 

 

1.3.1 Processamento da fala 

 

 

O processamento de fala é o estudo da voz, da produção de voz e das aplicações que 

recorrem à voz. Na figura 2.2 apresentam-se os campos de estudo do processamento de fala 

até ao nível de interesse deste documento, a verificação de oradores. A voz é uma biométrica 

bastante interessante para reconhecimento de pessoas porque contém características 

comportamentais e físicas do ser humano. É resultado da combinação de características de 
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semântica, linguística, articulação e acústica. As características de baixo nível associadas a 

cada indivíduo são resultado da combinação anatómica do aparelho vocal. O tracto vocal, 

tracto nasal, lábios e dentes constituem no seu conjunto a ferramenta capaz de produzir o 

discurso humano. 

Num nível mais complexo, surgem as características de alto nível que são resultantes 

do sotaque, contexto social e das vivencias associadas à pessoa. Importante ainda referir que 

a voz é a única biométrica conhecida capaz de efectuar reconhecimento remotamente, 

apoiando-se frequentemente na rede telefónica para o efeito. 

 

 

 
Figura 2.2 - Hierarquia dos campos de aplicação do processamento de fala 

 

A alta capacidade de discriminação entre pessoas associada ao baixo custo de 

implementação, processamento remoto e a facilidade de aceitação pelos utilizadores faz da 

voz e mais concretamente do reconhecimento de oradores uma tecnologia com bastante 

futuro pela frente.  
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2.2 – Reconhecimento de Orador 

 

 

O sinal da fala contém vários níveis de informação para o ouvinte. Primeiramente, a 

fala contém mensagens através de palavras. Contém ainda, a outros níveis, informação sobre 

o idioma falado, sexo do orador e idade, ou seja, pode identificar inequivocamente uma 

pessoa. 

Speaker Recognition é o processo de reconhecer automaticamente quem esta a falar 

com base na informação individual e pessoal inclusa na fala. Dependendo da aplicação, 

existem duas tarefas associadas ao Speaker Recognition [5][6][27][29]. 

O Speaker Identification consiste em determinar a quem de um grupo de vozes 

conhecidas, corresponde a amostra de voz. O desconhecido não se identifica e por isso o 

sistema faz uma comparação 1:N, resultando em N+1 classificações. A comparação 

suplementar é referente ao teste da possibilidade do orador não ser nenhum dos presentes na 

base de dados. No Speaker Verification (também conhecido como autenticação ou detecção) 

determina-se se uma pessoa que se identifica é quem diz ser ou não. Dependendo no nível de 

cooperação dos oradores e o controlo pretendido sobre a aplicação, o discurso usado para 

estas tarefas pode ser text-dependent ou text-independent. O primeiro requer que o orador 

diga palavras-chave ou frases com o mesmo conteúdo tanto para o treino como para a 

verificação, enquanto o último não necessita de um texto específico e permite que o orador 

fale livremente. O conhecimento a priori do que o orador irá falar permite que aplicações 

text-dependent obtenham melhores resultados. Numa aplicação text-independent, não existe 

conhecimento prévio do texto que irá ser dito o que torna estas aplicações mais complexas 

de implementar mas também mais flexíveis, permitindo, por exemplo, que a verificação do 

orador seja feita em background enquanto essa pessoa executa uma transacção. Ambos os 

métodos têm, infelizmente, limitações e um problema grave que os tornam vulneráveis. Com 

efeito, usando gravações de palavras-chave ou conversas, pode-se conseguir enganar o 

sistema e ser falsamente aceite. Este problema pode ser ultrapassado de diferentes formas, a 

mais comum passa pela escolha de palavras-chave mais resistentes ao mimetismo. Por 

exemplo, optar por uma serie de dígitos escolhidos ao acaso pelo sistema a cada tentativa de 

verificação.  

Os estudos sobre a tecnologia de Speaker Recognition têm vindo a ser conduzidos nos 

últimos 50 anos. As formas de reconhecimento evoluíram desde simples algoritmos de 

comparação espectral para técnicas cada vez mais complexas que passam por: comparação 

de modelos ou templates, Dynamic Time Warping (DTW) [40], reconhecimento de padrões 

state-of-the art com as redes neurais e os e Hidden Markov Models (HMMs) [28][39]. 

Falaremos deles mais à frente no desenrolar do capítulo. 
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As aplicações de Speaker Recognition são normalmente usadas para controlo do 

acesso a informação ou instalações. Tal como outras biométricas já descritas, o Speaker 

Recognition permite aumentar a segurança relativamente a métodos alternativos incluindo 

Numero de Identificação Pessoal (NIP)s e palavras-chave.  

Existem três factores que fazem da voz e, mais concretamente, do Speaker 

Verification uma tecnologia de interesse. Em primeiro lugar, a voz é um sinal produzido 

naturalmente e não é considerado intrusivo, pelos utilizadores, fornece-lo para verificação. 

Em segundo lugar, os sistemas de Speaker Recognition usam sistemas de captura de voz 

familiares para os utilizadores. O uso da rede telefónica permite o uso de um sistema aceite 

e de confiança para os utilizadores. Por último, esta é a única biométrica que pode ser usada 

remotamente permitindo que um simples telemóvel ou telefone funcione como sistema de 

captura. Para finalizar, como qualquer outra biométrica, os sistemas de reconhecimento de 

orador através da voz têm limitações e é importante conhecer bem o sistema que se 

pretende modelar para que o processo de reconhecimento seja eficaz e satisfaça os requisitos 

de desempenho. 

 

2.3 - Verificação de Orador 

 

A verificação de oradores consiste em decidir se uma pessoa que se identifica é quem 

diz ser ou não. A estrutura actual de um sistema de verificação pode ser consultada na figura 

2.3. 

 

 
Figura 2.3 - Estrutura actual de um sistema de verificação de orador 

Captura de voz

Processamento inicial

Modelo de Orador Modelo Impostor

Decisão
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Em primeiro lugar, o sinal é capturado através de um microfone. Após a captura, o 

sinal é processado e as características obtidas do processamento inicial são usadas para 

criação de um modelo do orador e de um modelo de impostor. Na fase de verificação, a 

amostra de voz capturada é comparada com o modelo de orador, previamente criado, e com 

o modelo impostor. Daí resulta uma pontuação que se for superior a um limiar de decisão, o 

utilizador é aceite, senão é rejeitado [6][12][29].  

Vamos de seguida entrar em detalhe e analisar cada uma das fases que constituem 

um sistema de Speaker Verification [31]. 

 

 

1.3.2 – Captura do sinal da voz 

 

 

Uma das fases cruciais, mas normalmente negligenciada, é a fase de captura da 

amostra de voz do orador para verificação. A captura do sinal que será usado para todo o 

processo de reconhecimento deverá ser cuidadosa e recorrendo aos melhores equipamentos 

de gravação. O processo de aquisição parte da transformação da onda de som para uma 

forma digital capar de ser usada por um computador. Um microfone ou telefone pode ser 

usado para transformar a onda em um sinal analógico. O sinal analógico é então amostrado, 

tendo em conta a frequência de Nyquist [41]. Após a digitalização do sinal é preciso 

armazena-lo localmente ou envia-lo através de um canal de transmissão, por exemplo uma 

vulgar rede de telecomunicações. 

 

 

1.3.3 – Processamento e extracção de parâmetros 

 

 

O primeiro passo consiste em usar um algoritmo de pré-condicionamento do sinal de 

fala para reduzir redundâncias e retirar partes de silêncio do sinal. O objectivo deste passo é 

“emagrecer” o sinal e obter um novo apenas com informação vital para a verificação. 

Contudo, não existem características simples do sinal que sejam claramente discriminatórias, 

isto é, não existe uma frequência ou artefacto de um sinal de voz que seja sempre diferente 

de orador para orador. Porém, através da teoria de produção de voz fonte-filtro podemos 

concluir que a resultante espectral da fala contém informação sobre o tracto vocal, através 
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da análise das suas ressonâncias (formantes) e da fonte glotal, através dos harmónicos da 

frequência natural (pitch) [6][12][29]. 

O processamento inicial começa por, em primeiro lugar, isolar partes do sinal para 

facilitar a análise. Usa-se uma Janela de Hamming ou Hanning com aproximadamente 20 

milisegundos (ms) de comprimento espaçadas de 10 ms para calcular uma sequencia espectral 

de magnitudes. A escolha do comprimento da janela de 20ms não é inocente, na verdade é 

sabido que a voz se comporta como um sinal quasi-estacionário durante esse período. Para 

obter as magnitudes usa-se um algoritmo Linear Predictive Coding (LPC) ou uma 

transformada Fast Fourier Transform (FFT). Após o cálculo das magnitudes espectrais, estas 

são convertidas para valores cepstrais, resultado da aplicação da FFT à envolvente do sinal, 

usando um sistema filtragem em pente, o mel-frequency filterbank [29]. Por fim, a última 

tarefa consiste em compensar os efeitos do canal de transmissão e do microfone usado. 

Diferentes sistemas de captura de sinal reflectem diferentes efeitos espectrais no sinal de 

voz capturado. Dada a importância desta última tarefa, foi separada da fase de 

processamento e é apresentada na próxima subsecção como modelo de impostor. 

 

 

2.3.1 – Modelo Impostor ou normalização 

 

 

O uso de um modelo impostor está generalizado e é importante para a obtenção de 

boa desempenho numa aplicação de Speaker Recognition [32]. Basicamente actua como uma 

normalização para ajudar a minimizar a variabilidade das condições de captura da amostra de 

voz.  

O factor que mais condiciona o desempenho de um sistema automático de 

reconhecimento de oradores é a variação das características do sinal de captura para 

captura. As variações provem do próprio orador, das diferenças de gravação na fase de treino 

e verificação, das condições de transmissão do canal e do ruído em que a captura acontece. 

Os oradores não conseguem igualar a sua fala de tentativa para tentativa e é conhecido que a 

correlação entre amostras de fala é superior para capturas dentro da mesma sessão quando 

comparado com capturas em várias sessões diferentes. Por outro lado, existem também 

alterações da voz ao longo do tempo provenientes de mutações das cordas vocais, alterações 

do tracto nasal e vocal e da dentição. Um sistema de Speaker Recognition tem que atentar a 

estas mutações da voz. As propostas de normalização têm duas abordagens diferentes: 

normalização espectral e normalização por distância/semelhança [32]. Em suma, para 

compensar a variância espectral introduzida pelo canal telefónico e dispositivo móvel, 

técnicas como remoção da média do sinal, diferença de coeficientes e frequency warping são 

utilizadas [32]. De seguida, vamos descrever as duas abordagens típicas. 
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Normalização espectral 

 

A normalização espectral é uma técnica que comprovou ser eficaz para reduzir 

efeitos lineares do canal e variações espectrais de longo termo [32]. Basicamente, nesta 

abordagem, é usado um conjunto de oradores para calcular um modelo representativo de 

tudo o que não tiver a ver directamente com o sinal da voz do orador, isto é, artefactos. 

Normalmente, esta pontuação do orador é obtida como uma função matemática, a média ou 

máximo, de um grupo de oradores sem incluir o modelo da voz da pessoa que se quer 

verificar. 

O método da média consiste em subtrair a cada uma das janelas do sinal de voz a 

média dos coeficientes ceptrais. Este método apesar de ser eficaz para normalizar o sinal, 

retira características ao sinal que são importantes para a discriminação entre oradores, daí 

que este método é especialmente útil para aplicações text-dependent, que usam gravações 

longas. 

 

 

Normalização por distância ou semelhança 

 

Este método, conhecido como modelo geral, universal ou de background, consiste em 

criar um único modelo treinado a partir de todos os utilizadores da base de dados. A ideia é 

criar apenas um modelo que representará todos os oradores. A vantagem deste método é 

apenas ser necessário treinar e pontuar um modelo que depois é reutilizado para todas as 

verificações de todos os oradores da base de dados. 

Existem dois tipos de abordagem para este método. A primeira consiste em calcular a 

distância ou semelhança usando uma relação de similaridade, uma relação que opõe a 

probabilidade de o orador ser quem diz ser, e a probabilidade de ser um impostor. 

Matematicamente esta relação é definida através de duas condições de probabilidade [32] 

[29]. A segunda abordagem baseia-se no cálculo a posteriori de uma probabilidade de 

semelhança. A diferença para a primeira abordagem passa pela possibilidade de ser escolhido 

se o modelo do orador entrará para o cálculo do modelo universal. 

Apesar das diferenças, estudos sobre ambas apontam para que elas são praticamente 

iguais a nível de desempenho [29][32].  

A fase de normalização foi adicionada já na década de noventa e mostra-se extremamente 

importante para o processo de reconhecimento do orador. Ambas as técnicas apresentadas 

aumentam o desempenho do sistema verificador.  
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1.3.4 – Modelo Orador  

 

 

Durante a fase de treino, a amostra da voz capturada do orador passa pelo sistema de 

processamento inicial e um vector com as características da voz é criado resultando num 

modelo do orador. Existem várias técnicas de modelação usadas para sistemas de verificação. 

A selecção do algoritmo é influenciada pelo tipo de modalidade de discurso que vai ser usada, 

pelo desempenho pretendido, pela facilidade requerida para o processo de treino e 

verificação, capacidade de armazenamento e os recursos computacionais disponíveis. Existem 

várias técnicas de modelação bastante exploradas para sistemas de verificação que passamos 

a descrever. 

 

 

Template Matching 

 

Comparação de modelo, ou template matching, consiste em criar uma sequência de 

características armazenadas num vector. Durante a verificação uma pontuação é calculado 

usando para o efeito um algoritmo dinâmico de alinhamento, o Dynamic Time Warping (DTW) 

que permite alinhar e medir as semelhanças entre a amostra capturada para verificação e o 

template criado para o orador na fase de treino. Esta técnica é usada, quase exclusivamente, 

para aplicações text-dependent. 

O DTW, usando no template matching, é um algoritmo de alinhamento entre duas 

sequências que podem variar no tempo e/ou na velocidade. Esta técnica é usada para várias 

aplicações de voz de reconhecimento de fala, identificação e verificação de oradores. 

Genericamente, este método permite que um computador encontre o ponto óptimo de 

semelhança entre duas sequências com tempos diferentes, isto é, o DTW faz o “warping” de 

ambas as sequências redefinindo-as numa nova dimensão temporal. Este algoritmo de 

alinhamento é usado, actualmente, em combinação com modelos mais sofisticados, que 

falaremos mais a frente, como os Hidden Markov Models (HMMs).  

 

 

K-nearest Neighbor 

 

Na técnica de k-nearest Neighbor, durante a fase de treino é calculado um vector de 

características para cada orador. Durante a fase de verificação, a pontuação é calculada 
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somando as distâncias da amostra a cada vector vizinho. O resultado final consiste na média 

das distâncias de todos os vectores para os seus k-vizinhos. 

 

Vector Quantization 

 

Na Quantização Vectorial, Vector Quantization (VQ), é criado para cada orador um 

dicionário espectral. Este dicionário, basicamente, contém informação de como um orador 

produz sons. Esta técnica é bastante eficaz se restringirmos o tamanho do dicionário, ou seja, 

se limitarmos os vocábulos permitidos. Uma forma rápida e eficaz de limitar, sem perda de 

desempenho, é usar dígitos para a verificação.  

Apesar do bom desempenho para um dicionário reduzido existem outros métodos 

probabilísticos que fornecem modelos acústicos mais eficazes com frameworks para tratar 

ruído e efeitos do canal. 

 

Neural Networks 

 

Um modelo particular de inteligência artificial, consiste em neural networks (NN) ou 

redes neurais, e é usado também para o processo de verificação de oradores. Ao invés de 

treinar um modelo para cada orador que o representa, os NN consistem em modelos treinados 

para tomar decisões discriminatórias. Os NN analisam o conjunto de oradores e criam um 

modelo para cada orador com as características que o distanciam e discriminam dos demais. 

As várias redes neurais existentes são, por exemplo: multi-layer perceptons, time-delays e 

funções radial basis [31]. 

Esta abordagem de reconhecimento mostrou necessitar de pouca informação, 

produzindo valores seguros de verificação quando comparado com outros algoritmos [42]. O 

grande senão desta abordagem passa pela necessidade de recalcular toda a rede sempre que 

existe a entrada de um novo membro. 

 

Hidden Markov Models 

 

Os Hidden Markov Models (HMMs) codificam a evolução temporal de certas 

características da voz e conseguem modelar eficazmente essas variações estatisticamente 

produzindo uma representação de sequencial dos sons que o orador irá produzir. A introdução 

da variável de tempo, isto é, o conceito de sequência, é particularmente importante para 

aplicações text-dependent em que se conhece à priori a sequência de sons. Durante a fase de 

treino, os parâmetros de estudo dos HMMs são estimados recorrendo a algoritmos 

automáticos. 
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No período de verificação, existe uma comparação de semelhança entre a sequência 

da fase de teste/verificação com o modelo criado previamente. Para aplicações text-

dependent, em que o sistema sabe o que vai ser dito, é usado um estado para cada som que 

compõem a palavra-chave esperada. Normalmente apresenta-se este algoritmo como uma 

máquina de estados alinhada que salta da esquerda para a direita. Para aplicações text-

dependent são usadas variantes só com um estado, as Gaussian mixtures models (GMMs) 

[32][34].  

O uso de GMMs para modelar a identidade de um orador é motivado pela interpretação 

que uma curva gaussiana pode conter informação espectral específica de cada orador e da 

capacidade das misturas gaussianas em modelar distribuições arbitrárias de probabilidade 

[32][36]. 

O GMM é um modelo gaussiano que permite o traço de uma curva que se aproxima de uma 

dada distribuição estatística. É um método implícito e fornece informação probabilística dos 

sons produzidos pela voz do orador. Contrariamente aos HMMs, não impõem nenhuma 

restrição de usar classes de Markov. Para este método apenas existe uma classe, não 

existindo o conceito de sequência temporal. Em termos práticos, as componentes individuais 

gaussianas num GMM são interpretadas como uma serie de classes que reflectem 

configurações do tracto vocal e que são usadas para a discriminação entre oradores. A 

mistura de densidades gaussianas apresenta, na prática, uma boa aproximação da distribuição 

de probabilidade das características da voz [32]. 

 

 

2.3.2 – Decisão  

 

Speaker Verification significa que deverá ser tomada uma decisão de aceitar ou rejeitar o 

orador que reclama uma identidade. O mais importante a reter da decisão é o conceito de 

limiar de decisão ou de verificação. O limiar consiste num valor de threshold ou no valor mais 

baixo que cada orador deverá atingir para ser verificado. 
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Figura 2.4 – Decisão de um sistema de verificação de orador 

O processo de decisão é ilustrado na figura 2.4. Um orador desconhecido apresenta-se ao 

sistema reclamando uma identidade. O verificador vai efectuar o cálculo da probabilidade do 

orador ter a identidade, ID, reclamada; se a decisão for superior ao limiar de decisão o 

orador é aceite, caso contrário é rejeitado. 

 

 

2.4 - Identificação de Orador 

 

 

Speaker Identification é a tarefa que consiste em identificar, dentro de um grupo de 

pessoas quem fala. A tarefa pode ser ser closed-set ou open-set. Se for open-set existe a 

possibilidade de rejeitar, isto é, do sistema declarar que a voz captada não é de nenhum dos 

presentes. Se for closed-set é sempre retornado o orador que obteve maior semelhança, por 

muito pequena que essa semelhança seja. Podem-se verificar as fases de um sistema de 

identificação de orador na figura 2.5. Na fase de identificação não é apresentada nenhuma 

identidade, pelo que o identificador deverá efectuar N+1 comparações onde N é o número de 

modelos ou oradores presentes na base de dados. Após cada comparação é atribuída uma 

pontuação, isto é, a probabilidade ser o orador x ou y. A decisão consiste em escolher o que 

obteve maior pontuação e colocar esse valor na saída. 

 

Orador 
Desconhecido

Pontuação > 
Limiar de 
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Figura 2.5 - Fases de um sistema de identificação de oradores, Speaker Identification 

A tecnologia Speaker Identification é interessante para grupos de oradores pequenos, 

no entanto para uma rede de telecomunicações a sua exigência computacional torna-a pouco 

viável e, consequentemente, indesejável. 

 

 

2.5 - Erros e Total Success Rate 

 

 

Este secção apresenta as medidas de erros e de desempenho específicas para os 

sistemas biométricos. Mais adiante, haverá referência a outras medidas de desempenho mais 

gerais. 

 

 

2.5.1 - Erros 

 

A medição do desempenho de um sistema de Speaker Verification é extremamente 

difícil devido a todos os parâmetros externos que poderão influenciar na verificação e, por 
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isso, deteriorar a qualidade da verificação. Os erros associados à verificação de oradores tal, 

como para outras biométricas, é calculada através de medições de falsas aceitações (FAR) e 

falsas rejeições (FRR). Estes erros de FAR e FRR são obtidos usando as equações 2.1 e 2.2 

[18]. 

 

 

                       
                                       

                                            
                   (2.1) 

 

                          
                                        

                                         
                  (2.2) 

 

Os erros de FAR e FRR são tanto maiores quanto maior for a mudança de ambiente de 

captura para captura. Além de erros de cálculo do algoritmo de verificação, existem erros 

alheios que podem acontecer durante o processo de verificação. Os principais erros externos 

associados a sistemas de verificação de orador são: 

 

 erros do utilizador na indicação do discurso, 

 estados emocionais extremos, 

 variação da voz ao longo do tempo, 

 má acústica da sala, 

 efeito do canal, 

 doença, 

 idade. 

Além da medição de erros, existe uma medida de desempenho global do sistema que se 

obtém combinando os erros FAR e FRR e o total de números de acessos. A Total Success Rate 

(TSR) medida do desempenho do sistema, é calculada da forma indicada na equação (2.3). 

 

                                            
       

                       
                   (2.3) 

 

 

2.5.2 Medidas de desempenho 

 

 

Após a definição de erros é preciso apresentar ferramentas eficazes de comparação e 

medição de desempenho de diferentes algoritmos e aplicações. Para obtermos essa medida 

calcula-se o gráfico Detection Tradeoff Error (DET) do sistema. Um DET é apresentado na 

figura 2.6. Nesta curva é apresentado o tradeoff entre FRR e FAR à medida que o valor de 

limiar altera num sistema de verificação. O Equal Error Rate (EER) é o ponto para o qual 
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existe intercepção do valor de FAR com o valor de FRR, isto é, é o ponto em que FAR = FRR. 

Na figura 2.7 podemos ver o ponto de intercepção entre FAR e FRR. 

 

 

 
Figura 2.6 - Exemplo de um traçado Detection Tradeoff Error (DET) 

 

 

 
Figura 2.7 – Equal Error Rate, ponto de intercepção entre FAR e FRR 

 

Num estudo de Reynolds obtiveram-se resultados experimentais para diferentes 

palavras-chave no qual se calculou o EER associado a cada uma. Esses valores podem ser 

consultados na tabela 1.  
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Tabela 1 - Valores de ERR para diferentes sistemas de verificação 

Descrição do método EER(%) 

Text-dependent usando códigos 

numéricos (3min de treino) 

0.1% - 1% 

Text-dependent com um vector de 10 

dígitos 

1%-5% 

Text-indepedent em conversação 7%-15% 

Text-dependent em leitura de frases 20%-35% 
 

Podemos concluir com base neste estudo que aumentando as restrições do discurso 

aumentamos a desempenho da aplicação. Mais discurso menos ruído, atenuação do canal 

conhecido, text-dependent são as condições ideais [32].  

 

2.6 - Variabilidade intra-orador e inter-orador 

 

 

É evidente que a voz difere de pessoa para pessoa, mas não seria tão evidente que a 

voz de uma pessoa variasse também ao longo do tempo. A verdade é que existem variações e 

mutações da voz influenciadas por mudanças fisiológicas e emocionais das pessoas.  

A variação da voz entre pessoas é chamada de variação inter-orador, e a variação da voz ao 

longo do tempo de uma pessoa é chamada de variação intra-orador.  

No figura 2.8 podemos observar uma representação que ilustra as diferenças entre as duas 

formas de variações. Os eixos representam duas dimensões espaciais abstractas para as 

características da voz. Os pontos correspondem a valores de vectores de características para 

quatro diferentes oradores. A distância „a‟ na figura corresponde a variação/distância entre 

oradores. As distâncias „b1‟ e „b2‟ correspondem à distância entre múltiplas ocorrências do 

orador s1 e do orador s2, respectivamente.  

Os erros de FAR e FRR estão intimamente ligados com este conceito de variação. O 

FAR depende no quão semelhante a voz de um utilizador é quando comparada com 

impostores. A semelhança entre os dois não pode ser medida à priori e só após a análise de 

falsas aceitações é possível descobrir o grau de semelhança entre dois oradores. É espectável 

que gémeos e irmãos tenham vozes bastante semelhantes e tenham por isso diferenças inter-

orador muito pequenas. O FRR está ligado ao conceito de variação intra-orador. Se um orador 

apresentar uma grande variação intra-orador é possível que com condições adversas de ruído, 

de canal ou de microfones seja impossível obter uma aceitação do sistema, apesar de ser um 

orador autêntico.  
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Figura 2.8 – Distancia intra-orador e inter-orador 

 

Um orador nesta situação é conhecido como lobo, isto é, alguém que tem 

dificuldades contínuas de verificação devido à sua grande distância intra-orador. Por outro 

lado, um cordeiro é um utilizador que nunca tem dificuldades de ser reconhecido, conclui-se 

portanto que o seu valor de distância intra-orador é pequeno [25]. 

 

2.7 – Aplicação de Speaker Verification à rede telefónica  

 

 

A tecnologia de Speaker Verification aparece normalmente associada a aplicações em 

redes telefónicas. O facto da rede telefónica estar difundida mundialmente e aceite pelos 

utilizadores, poderá ter sido um facto decisivo. Por outro lado, esta tecnologia tem como 

grande vantagem sobre as concorrentes, o facto de permitir verificação remota. Por isso, faz 

todo o sentido usar a rede telefónica para envio das capturas de voz. Mas, a grande 

vantagem, ser remoto, veio criar a maior limitação. Actualmente, os utilizadores de 

aplicações de Speaker Verification podem usar de tentativa para tentativa diferentes 

dispositivos e redes telefónicas com diferentes qualidades. Os microfones, marca e modelo de 

cada dispositivo móvel ou fixo limita a largura de banda, atenuando frequências e ampliando 

outras frequências. Devido a estas possibilidades de alteração do sinal ao longo do tempo, um 

sistema de verificação terá que fazer um “jogo de cintura” complexo para detectar se as 
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diferenças na voz para o modelo treinado se deve a um impostor ou a diferenças impostas por 

efeitos do canal ou microfone.  

O problema é que é muito difícil de separar a influência da rede telefónica do sinal de voz. A 

distorção e o ruído influenciam o sinal da voz através das linhas analógicas ou das redes 

móveis. As fontes de ruído são devidas a: 

 

 uso diferentes redes e dispositivos telefónicos, 

 ruído ambiente e ruído do microfone, 

 ruído e distorção causado pelas linhas telefónicas. 

 

Por fim, o ruído é maior numa rede móvel que numa rede fixa porque um telemóvel pode 

ser usado em ambientes abertos, com diferentes tipos de tecnologias móveis. Essas diferentes 

tecnologias tem ainda diferentes padrões de codificação que afectam e limitam a qualidade 

da fala. O Global System for Mobile Communications (GSM) usa codecs de voz que permite 

compressões do sinais da voz de 3.1kHz para bit rates de 6,5 a 13 kbit/s. O facto de serem 

bastante eficazes na codificação é bom, no entanto esta compressão tem o efeito negativo de 

limitar a largura de banda do sinal e poder assim mascarar ou retirar informação importante 

para o reconhecimento. 

Além da codificação usada pela rede móvel, existe o efeito provocado pelo processo de hand-

over, que consiste na troca automática de célula telefónica quando o utilizador está em 

movimento. O processo de mudança de uma célula com uma frequência para outra célula 

com outra frequência provoca perda de pacotes e, consecutivamente, informação das 

características da voz. 

 

2.8 – Mercado e principais fornecedores de tecnologia 

 

2.8.1 Mercado e Instituições de estandardização 

 

 

Grande parte dos avanços científicos e tecnológicos que temos no nosso quotidiano 

devem-se a projectos financiados e desenvolvidos pelo sector militar e governamental [43]. 

São exemplos: a internet, Global Positioning System (GPS) e comunicação de Rádio 

Frequência (RF). Os sistemas de reconhecimento automático de oradores surgiram da 

necessidade de efectuar transacções seguras militares bem como da banca, seguros e de 
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instituições do Estado. Várias instituições governamentais, maioritariamente no Estado Unidos 

da América, implementaram aplicações de reconhecimento de orador. Mas, esta tecnologia 

rapidamente foi para o mercado empresarial e actualmente são já várias as empresas que 

desenvolvem soluções completas de reconhecimento de oradores. Entre elas a Nuance, 

Loquendo, Agnitio, IBM e PerSay. Nas próximas secções referir-nos-emos a elas e sobre alguns 

produtos e aplicações na vida real desta tecnologia. 

Além da contribuição decisiva de empresas e governo, muito do trabalho académico de 

recolha de informação tem sido cumprido por entidades de normalização. 

A principal contribuição destas entidades consiste em definir uma série de testes de 

avaliação das diferentes etapas da tecnologia, permitindo a troca de conhecimento, de 

resultados e de orientações para estudos futuros. Além da vertente académica, estes estudos 

permitem comparar diferentes soluções de diferentes fornecedores de tecnologia e obter um 

ranking em função do seu desempenho. Infelizmente, esses estudos não estão publicamente 

disponíveis e é necessário despender somas avultadas para comprar um estudo destas 

organizações. O instituto que mais se destaca na área do reconhecimento de orador é a 

National Institute of Standards and Technology (NIST), com sede nos Estados Unidos da 

América. Este instituto produz relatórios anuais sobre várias áreas, entre elas a tecnologia de 

reconhecimento de oradores, contribuindo de forma relevante para o grande avanço da 

ciência e processamento de fala. 
 

 

 

2.8.2 Fornecedores de tecnologia 

 

 

Os principais fornecedores de tecnologia e soluções são: a Nuance, líder de mercado, a 

Loquendo, a Agnitio e a PerSay. Existem, além destas, outras pequenas empresas que vão 

desenvolvendo aplicações interessantes mas, quando desenvolvem aplicações interessantes, 

são compradas pelos gigantes e acabam por desaparecer. 

 

Loquendo 

 

A Loquendo, empresa italiana com sede em Turim, oferece das mais robustas e completas 

soluções de Speaker Verification do mercado segundo o fórum especializado sobre a área, o 

speechtechmag [43]. O motor da Loquendo suporta os modos de operação mais comuns: text-

dependent e text-independent. O sistema de Speaker Verification da Loquendo usa o motor 

Automatic Speech Recognition (ASR)  para adicionar ainda mais segurança ao sistema de 

reconhecimento. Isto permite que não exista só uma verificação da identidade, mas também 
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uma verificação da gramática e conteúdo usado para a verificação e treino. Usa também um 

modelo proprietário de modelos de treino que permite optimizar as capturas de modelos de 

voz em ambientes com ruído. A nível de desempenho, o sistema suporta até 50 identificações 

em simultâneo e cada verificação demora entre 3-5 segundos. Permite a integração com IVR 

que use Voice eXtensible Markup Language (VXML) e permite o uso do protocolo Media 

Resource Control Protocol (MRCP). 

 

PerSay 

 

A PerSay Voice Biometrics possui duas soluções, a primeira text-dependent e a segunda text-

independent. 

O freeSpeech é o produto comercializado para aplicações cuja verificação se pretende em 

background. O seu processo de verificação demora entre 5s a 10s. Pode ser usado para 

diferentes redes telefónicas: VoIP, móvel e fixo.  

Os principais clientes que aderiram e implementaram esta solução nos seus call-centers 

foram a IBM, British Telecom e a China Merchants Bank.  

       O Vocal Password é a versão text-dependent. O processo de verificação é feito em real-

time e permite a integração com um IVR existente que use VXML 2.0.  

Os principais compradores deste tipo de soluções são seguros, bancos, governo e forças 

militares dos Estados Unidos da América (EUA). Na Europa esta solução foi adaptada pelo 

Vodafone, mais em concreto e com grande sucesso, na Vodafone Turkey. 

 

 

Agnitio 

 

A espanhola Agnitio tem crescido bastante nos últimos anos no mercado da fala e 

reconhecimento de oradores. A solução por eles apresentada, KIVOX, apresenta-se com uma 

solução robusta e repleta de funcionalidades. É uma solução text-dependent que funciona em 

rede-fixa, telemóvel, VoIP e até mesmo em kit de mãos livres. A verificação e captura da voz 

é configurável de acordo com os requisitos de cada cliente, isto é, a velocidade e a segurança 

poderá ser regulada de acordo com as necessidades. O controlo da qualidade do sinal de 

chegada é feito através de medidas do Signal To Noise Ratio (SNR) e cada verificação demora 

computacionalmente 0,15 segundos permitindo até 50 autenticações em simultâneo. A fase 

de captura da voz demora entre 3-5 segundos. Esta solução usa HMMs e permite a o controlo 

do sistema através do protocolo MRCP.  

 

Nuance 
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A Nuance é a principal empresa do sector de reconhecimento de voz. A Nuance apresenta 

duas soluções de mercado bastantes robustas, o Nuance Verifier 4.0 e Nuance Speech Secure.  

O Speech Secure cria um modelo de orador para cada utilizador sem restrição de fala, text-

independent. A metodologia de verificação é proprietária e, segundo o anunciado, permite 

reduzir em quatro ou cinco vezes os erros de verificação. Para permitir uma integração com 

outras soluções numa empresa, a Nuance disponibiliza a possibilidade de integração com IVR 

que dialogue usando VXML 2.0. São possíveis até vinte verificações por segundo. O principal 

cliente desta solução foi o Sistema de Saúde do Reino Unido.  

A segunda solução da empresa é o Nuance Verifier. Esta solução é text-dependent e pode ser 

usada em rede fixa ou telemóvel. Esta solução implica reduzir em 25% o processo de 

instalação e configuração obtendo valores de FAR na ordem dos 1%. Suporta também a 

integração com um IVR e VXML 2.0. 

 

 

2.9 – Aplicações 

 

 

Existe um campo vasto de aplicações para o reconhecimento de oradores com base na 

sua voz. Tal como foi já referido neste documento, esta tecnologia tem a grande vantagem 

de permitir controlo de acesso a conteúdos remotamente. Apesar do desempenho superior da 

impressão digital ou da íris estas não podem ser feitas remotamente e requerem a instalação 

de dispositivos extremamente dispendiosos.  

Existem inúmeras aplicações de voz; passaremos a explicar de seguida os principais campos 

com aplicações práticas no mercado. Da analise do mercado foi possível detectar ma das 

lacuna no mercado, o controlo remoto de presenças. Este mercado, do controlo de presenças, 

está ainda muito agarrado à verificação por cartão magnético ou por impressão digital. Essas 

são tecnologias muito seguras e com taxas de FAR e FRR difíceis de concorrer. 

No entanto, a voz ,e neste caso, o Speaker Verification, é uma solução mais barata de 

implementar mas sem descuidar a nível de desempenho. 

 

 

Controlo de acesso a redes de computadores e informação 

 

Para o controlo de acesso a redes de computadores e informação é usam-se normalmente 

palavras-chave ou Número de Identificação Pessoal (NIP). Porém, estas soluções não são 

muito robustas e já surgem aplicações no mercado para as substituir ou apegar à verificação 

de orador por voz. 
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Uma outra aplicação para acesso a informação consiste em recuperar palavras-chave ou no 

acesso a um banco de informação, isto é, cada utilizador do serviço tem acesso a um banco 

remoto de armazenamento de palavras-chave e informação pessoal. Uma aplicação bastante 

interessante é o Voicetrust, que consiste num banco para guardar informação pessoal e que 

pode ser apenas aberto através da verificação de orador. O processo é simples, um orador 

liga para o número do serviço, profere a palavra passe e, se aceite, acede aos seus conteúdos 

pessoais.  

 

Transacções telefónicas e e-commerce 

 

Para transacções telefónicas seguras, somado ao controlo através de dados privados, é usada 

a voz para garantir altos níveis de confiança na verificação e obter assim transacções mais 

seguras. Estas são as aplicações mais divulgadas pelo mundo fora, quer para segurança de 

bancos, seguros ou departamentos governamentais. 

Um campo ainda em desenvolvimento é a criação de uma identidade para cada comprador 

dentro de um mercado virtual. Com este incremento de segurança, o roubo de dados em 

compras online é mitigado reduzindo o crime informático. 

 

Criminologia 

 

Algumas das aplicações para o combate ao crime passam por controlo de liberdade 

condicional através de uma chamada telefónica, em que o orador/recluso é convidado a 

confirmar a sua presença em casa através da verificação de voz. Outro campo que tem 

merecido grande interesse é o uso da tecnologia para investigações forenses. Isto é, são 

usadas gravações de crimes e comparadas com amostras dos suspeitos com o objectivo de 

identificar e confirmar a presença no local do crime [9]. 

 

Gestão de conteúdos multimédia 

 

Gestão de conteúdos áudio, browser de correio electrónico por voz e máquinas inteligentes 

de resposta automática fazem uso da tecnologia de Speaker Recognition para determinar o 

orador e permitir o acesso à sua informação. Outro uso passa por usar a tecnologia para fazer 

a identificação de pessoas dentro de um conteúdo média (áudio ou vídeo) criando, por 

exemplo, categorias para cada vídeo onde se identificam os oradores presentes. 
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Personalização 

 

Por fim, a personalização em aplicações que usam a voz e consequentemente a rede 

telefónica. Com base na identificação do orador é possível carregar as opções pessoais. Existe 

ainda uma aplicação interessante de direccionar publicidade com base na idade e sexo do 

orador [31]. 

 

 

2.10 - Viabilidade da tecnologia Speaker Verification 

 

A principal vantagem da tecnologia Speaker Verification assenta no facto do sinal de 

voz ser natural, pouco intrusiva na captura e poder ser obtido facilmente através de um 

dispositivo comum para o ser humano, como telefone ou computador. Esta tecnologia tem o 

seu principal mercado em aplicações com utilização remota, maioritariamente através das 

telecomunicações. Finalmente, Speaker Verification é fácil de usar, não requer grande 

capacidade computacional e consegue obter valores seguros de eficácia. Porém, nem tudo 

são vantagens, esta tecnologia tem várias deficiências e campos para melhorar. A voz é um 

sinal comportamental e não é produzido de forma consistente pelos oradores ao longo de 

várias tentativas em sessões diferentes, podendo ser afectada por problemas de saúde ou 

emocionais. Segundo, a diversidade de microfones e de canais de transmissão é grande. Os 

sistemas de verificação actuais assentam sobre características do sinal de baixo nível, que são 

os mais susceptíveis a interferências causadas pelo canal. Uma pequena alteração na forma 

com o orador produz a amostra de voz pode ser repercutida e ampliada pelo canal desde a 

origem até ao ponto de decisão. Robustez à variabilidade do canal é o grande desafio para os 

sistemas actuais [27][31]. 

 

2.11 - O futuro 

 

O futuro da tecnologia de Speaker Verification passa por explorar e usar outras 

características contidas no sinal de voz para discriminar entre oradores [31]. Usando 

características de alto nível, como a detecção de sotaque, sequência de palavras, jargão. 

Estas características de alto nível têm a vantagem de não serem influenciadas pelo efeito do 

canal, efeito que mais dizima o desempenho de aplicações com verificação de oradores.  
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Esta tecnologia pode ser importante para novos paradigmas de reconhecimento de 

pessoas permitindo a criação plataformas mistas em que se combina identificação com a 

verificação. Por outro lado, será importante blindar estes sistemas a ataques de impostores e 

maximizar o desempenho para casos reais em redes telefónicas com bastantes utilizadores. 

Actualmente, o desempenho de um sistema de verificação de orador é muito bom. No 

entanto, para obter uma taxa de erros pequena, estas aplicações contêm muitas restrições 

quanto a palavras-chave usadas e modos de fala. Existe aqui, um campo de estudo e de 

desenvolvimento de algoritmos de reconhecimento mais robustos e menos limitativos. No 

paradigma actual destes algoritmos de reconhecimento, bastam pequenas mutações da voz 

para que um orador seja rejeitado. No futuro deverá ser orientado o estudo para aplicações 

sem restrições de discurso usado, text-independent, que corram em background sem que os 

oradores sequer se apercebam do seu funcionamento e do processo de verificação. 
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Capítulo 3  

Arquitectura e Implementação 

Este capítulo propõe uma solução de implementação de um serviço de controlo 

remoto de presenças recorrendo à tecnologia de Speaker Verification. Num primeiro plano 

faz-se uma breve introdução ao serviço indicando as razões que levaram às escolhas 

tecnológicas efectuadas. De seguida, apresenta-se a arquitectura lógica e física do protótipo. 

No final do capítulo, exemplifica-se o fluxo de chamada do serviço e apresentam-se algumas 

linguagens de programação interessantes no desenho da solução. 

 

3.1 –  Introdução ao Windless Punch Clock  

 

 

Antes da descrição da arquitectura e da implementação revela-se necessário explicar 

em que consiste a aplicação e quais as suas funcionalidades. O Windless Punch Clock é um 

serviço de controlo remoto de presenças, vulgo pica-ponto, recorrendo à tecnologia de 

verificação de orador. Basicamente, este serviço usa a rede telefónica para remotamente 

registar presenças de funcionários de uma empresa (cliente) verificando a veracidade da 

chamada telefónica. Para usar o serviço telefónico cada utilizador deverá criar um modelo de 

voz através de um processo de treino. Durante o uso da aplicação deverá repetir a palavra-

chave utilizada na fase de treino e seguir as instruções indicando se pretende registar uma 

entrada ou uma saída. Além do serviço telefónico, os utilizadores têm acesso a uma 

plataforma Web de gestão e de consulta de relatórios. 

Para terminar a apresentação do Windless Punch Clock, falta agora justificar algumas 

escolhas tecnológicas feitas durante a concepção do protótipo. O uso da ferramenta studio, 
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estilo drag and drop, deveu-se à necessidade de cumprir com requisitos e normas de 

desenvolvimento de software da empresa PT inovação. O uso do studio condicionou as 

escolhas possíveis de linguagens de programação e outras tecnologias como veremos durante 

o capítulo. 

Tal como definido nos objectivos, pretendemos que este protótipo seja modular e 

que recorra a software livre e open-source, por exemplo o Nagios e o Apache Tomcat. 

Por último, falta justificar o porque de desenvolver esta solução baseado numa 

modalidade de fala text-dependent. Após análise de outros estudos foi clara a conclusão que 

apenas uma solução com restrição de fala seria viável para um projecto desta envergadura, 

que funcionará sobre uma rede de telecomunicações e receberá milhares de chamadas 

[12][13][14][33]. 

 

3.2 – Arquitectura lógica 

 

 

Esta é uma solução multi-cliente em que a infraestrutura é reutilizável e os 

componentes são independentes entre si, o que a torna livre de fornecedores tecnológicos ou 

de linguagens de programação. Era objectivo primordial desenvolver uma ferramenta modular 

e fácil de alterar componentes. A figura 3.1 representa a arquitectura lógica do sistema 

proposto. 

Num nível mais baixo da arquitectura temos o IVR da PT inovação, o InoVox IVR. Este 

IVR suporta Public Switched Telephone Network (PSTN), rede móvel e Voz sobre IP (VoIP). O 

InoVox faz o atendimento e o encaminhamento das chamadas telefónicas para a aplicação de 

IVR. No patamar mais inferior temos ainda o servidor de verificação que comunica com a 

aplicação de IVR através de um módulo de integração. No patamar de IVR application reside o 

core do serviço de controlo remoto de presenças que controla as chamadas, faz acesso a 

plataformas externas e comunica com a base de dados. O nome deste componente é Windless 

Service ou mais simplesmente wService. O Verifier Integration Service transforma pedidos da 

aplicação wService em comandos e operações da Application Programming Interface (API) 

própria do servidor de verificação. 

No patamar supra IVR applications encontramos a base de dados. A base de dados 

armazena os dados de gestão, configuração, aprovisionamento e os registos de cada 

chamada. Além destas funcionalidades, permite ainda a obtenção de relatórios de controlo 

de presenças e horas. 
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Figura 3.1 - Arquitectura lógica do serviço de controlo remoto de presenças 

 

No patamar superior, temos a interface Web que controla, de uma forma não 

transparente, a aplicação. Através deste patamar mais alto podemos carregar configurações, 

criar/eliminar utilizadores e definir números de acesso. A interface Web permite ainda a 

definição de três formas de acesso ao serviço: manutenção, clientes e utilizadores. Por 

último, temos ainda a camada de monitorização transversal a todas que faz a monitorização 

de todo o serviço de controlo de presenças. 

 

3.3 - Arquitectura física  

 

 

A arquitectura física do protótipo de controlo remoto de presenças pode ser 

consultada na figura 3.2. 

A arquitectura está dividida em três partes: aplicacional, core e arquitectura telefónica. 

A aplicacional compreende a fase de desenvolvimento, o Web cluster, o application cluster e o 

database cluster. Na parte de core encontra-se o IVR e o motor de verificação. Na arquitectura 
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telefónica temos os componentes que fazem a gestão e encaminhamento das chamadas que 

chegam ao serviço. 

O desenvolvimento do fluxo da chamada é construído no studio development. A 

aplicação é posteriormente publicada no cluster de aplicações. Os restantes dois clusters, o 

Web cluster e o Database cluster, integram as funcionalidades de interface de gestão e a 

persistência do sistema, respectivamente. No centro da arquitectura física temos o cluster de 

IVR e o motor de verificação.  

 

 

 

 
Figura 3.2 - Arquitectura física do serviço de controlo remoto de presenças 

 

Os pedidos de verificação por parte da aplicação wService são enviados para o 

controler que funciona como mediador entre ambos. Ele recebe pedidos, transforma-os em 

operações válidas para o verificador, Speaker Verification engine na figura, e retorna esses 

pedidos de forma perceptível para a aplicação. 
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3.3.1 Aplicação 

  

 

O desenho da aplicação Windless Punch Clock (wPunchClock) é feito recorrendo a 

uma ferramenta gráfica para o desenvolvimento de serviços de voz do tipo drag and drop. O 

estúdio gráfico permite a integração com blocos de código VoiceXML, JavaScript e JavaServer 

Pages. Referir-nos-emos a estas tecnologias mais à frente. 

Na figura 3.3 é ilustrada uma aplicação muito simples desenvolvida através da ferramenta 

gráfica. O desenho da aplicação consiste na definição do fluxo de chamada telefónico e no 

tratamento de dados e comunicação com módulos externos. Após o desenho lógico e 

concepção da aplicação, esta é aprovisionada num servidor de aplicações Web em java, neste 

caso uma versão do Apache Tomcat. 

 

 

 
Figura 3.3 - Exemplo de uma aplicação desenvolvida usando o studio 

 

O Apache Tomcat é um servlet container, baseado em Java. Um servlet container 

consiste num protocolo que, muito simplificadamente, permite a uma classe java responder a 

pedidos Hypertext Transfer Protocol (http). Com um servlet container, um programador pode 

adicionar conteúdos dinâmicos a um servidor Web utilizando Java. Pesou ainda na escolha o 

facto do Apache Tomcat ser open-source. 
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3.3.2 Verificador 

 

 

Tal como referido anteriormente pretende-se que a solução de controlo remoto de 

presenças recorrendo à tecnologia de Speaker Verification seja independente de 

fornecedores tecnológicos. 

Após a análise dos fornecedores de tecnologia para verificação, foram estabelecidos 

contactos com várias empresas com o intuito de obter uma versão de teste de um servidor de 

verificação. Das empresas contactadas, as empresas PerSay e Nuance responderam ao 

convite. Porém, a proposta da PerSay não foi satisfatória e as negociações foram canceladas. 

A proposta da Nuance foi mais interessante e dado o passado existente com a PT inovação 

mostrou-se disponível para instalar uma versão do seu verificador. A PT inovação tem como 

parceira tecnológica de voz a Nuance quase desde a sua génese. Existem outros motores 

como o ASR (Automatic Speech Recognition) e TTS (Text-To-Speech) instalados na empresa e 

já em funcionamento com o IVR. Por tudo isso, a Nuance foi a parceira tecnológica escolhida 

para este protótipo. 

A versão instalada para este protótipo foi o Nuance Verifier. Para implementação de um 

serviço de controlo remoto de presenças que usa a rede telefónica como ambiente de 

funcionamento, foi escolhida a solução text-dependent. Ao usar constrangimento da fala 

garantimos, tal como foi explicado no capítulo anterior, melhor desempenho numa rede de 

telecomunicações.  

Juntamente com o Nuance Verifier foi implementada uma base de dados para permitir o 

armazenamento de modelos de voz, de amostras e de dados do verificador. Devido à 

compatibilidade com a solução da Nuance foi usada Microsoft SQL e a comunicação foi 

estabelecida via Java Database Connectivity (JDBC). Vamos agora apresentar mais 

detalhadamente o motor de verificação da Nuance. 

 

 

Verifier 

 

O Verifier foi o servidor de verificação fornecido pela empresa Nuance para 

implementar o protótipo. Este verificador é optimizado e pensado para aplicações de 

telecomunicações. Permite o uso da modalidade de voz text-dependent e a arquitectura do 

Verifier é bastante simples como se pode comprovar na figura 3.4. Nesta figura podemos ver 

a base de dados externa ao verificador e a interacção com o servidor Web java, Tomcat. 
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A aplicação instalada no servidor Web Java comunica com o Nuance Verifier usando 

mensagens POST HTTP. Para cada pedido realizado com sucesso, a aplicação recebe de 

retorno uma mensagem HTTP 200 OK. Se o pedido não foi realizado com sucesso, o servidor 

responde com um código de erro. 

A base de dados externa é necessária para armazenar modelos de orador para cada utilizador 

do sistema. O verificador contém um componente, o DBEngine, que controla o acesso à base 

de dados. A comunicação com a base de dados é feita via JDBC. 

 

 

 
Figura 3.4 - Arquitectura do verificador, Nuance Verifier 

 

O algoritmo de reconhecimento de orador usado pelo Verifier é, segundo a 

informação fornecida, um algoritmo proprietário da empresa e combina vários algoritmos 

como o Dynamic Time Warping (DTW) , Hidden Markov Models (HMM) e Neural Networks 

(NNs). 

 

Vamos agora enumerar as principais características do verificador: 

 

 algoritmo de reconhecimento proprietário que combina DTW, HMM e NN, 

 aPI, baseada em Java, que permite a fácil integração de páginas Web baseadas em 

JavaServer Pages, 

 Eficaz para diferentes ambientes e redes telefónicas, 

 A integração e comunicação com base de dados para armazenamento de VoicePrints, 

 Suporta vários ambientes de autentificação permitindo combinação de várias, 

ferramentas de autentificação de orador, 
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 Manutenção fácil, 

 Balanceamento da carga, libertando o processador de trabalho excessivo, 

 Permite verificação text-dependent, 

 Suporte de grande quantidade de chamadas simultâneas, 

 A obtenção de métricas sobre o sexo, tipo de microfone usado, rede telefónica e SNR, 

(signal to noise ratio) para cada verificação e treino. 

 

 

 

3.3.3 Controlador ou controler 

 

 

Este componente da arquitectura é um dos mais pequenos mas um dos mais 

importantes e mais complexos. Este módulo é constituído por várias páginas desenvolvidas em 

JavaServer Pages (JSP) e Voice eXtensible Markup Language (VXML) que permitem fazer a 

ponte entre a aplicação e o verificador. O controlador faz a translação de pedidos JSP e VXML 

para mensagens Simple Object Access Protocol (SOAP) encapsuladas em pacotes HTTP como 

se pode ver na figura 3.5. O controlador recebe pedidos da aplicação para realizar o processo 

de teste, o processo de verificação e pedidos de estado do verificador.  

 

 

 
Figura 3.5 – Interacção entre o controlador os módulos adjacentes 

 

Para a aplicação, o controlador é uma caixa negra e vice-versa, isto é, eles não 

sabem da existência um do outro. Do lado da aplicação, esta passa o controlo da chamada 

para o controlador indicando qual o orador que se quer identificar e o controlador responde-

lhe com uma pontuação. Da perspectiva da aplicação, ela não se sabe como o processo de 

comunicação com o verificador é feito.  
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Figura 3.6 - As diferentes perspectivas do studio e do verifier na interacção entre ambos 

 

Do lado do controlador, este recebe um pedido e faz a comunicação com o 

verificador para calcular uma pontuação. Após o processo de verificação, o verifier, retorna 

um valor e devolve o controlo da chamada à aplicação. Pode-se confirmar estas relações na 

figura 3.6.  

 

 

3.3.4 Interactive Voice Response 

 

 

O IVR usado para o protótipo é proprietário da PT inovação, o InoVox. O InoVox é uma 

plataforma multi-serviços, de arquitectura flexível e aberta, que permite a integração de 

vários serviços multimédia sobre redes Public Switched Telephone Network (PTSN), 

convergentes ou redes IP.  

Integrando a mais recente tecnologia na área de telecomunicações, processamento de fala e 

sistemas de informação, o InoVox contribui para o rápido desenvolvimento de novas 
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aplicações de resposta interactiva de voz com utilização eficiente e partilhada de recursos 

telefónicos.  

 

 

 

Figura 3.7 - Arquitectura do IVR usado para a implementação 

 

Na figura 3.7 podemos consultar a arquitectura do IVR e a interacção com os módulos de 

Automatic Speech Recognition (ASR), Text-to-Speech (TTS) e Speaker Verification  bem como 

Aplicações, API e redes telefónicas. 

 

 

3.3.5 Tradutor 

 

 

O Tradutor é baseado num interpretador VoiceXML capaz de lidar com diálogos de voz, 

inserido no cluster do IVR. O interpretador é totalmente concordante com a versão 2.0 da 

especificação VXML. Através deste módulo, todos os recursos do IVR estão disponíveis para a 

aplicação. Isto é, o tradutor transforma os pedidos de VXML e de diálogos de voz em 

operações perceptíveis para o IVR. 
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3.3.6 Base de dados de persistência 

 

 

A base de dados de persistência é a local de registo de tudo que acontece no serviço de voz. 

As relações entre tabelas podem ser consultadas na figura 3.8. Nesta figura podemos verificar 

a interacção bem como os campos que constituem o modelo de dados do protótipo. Foreign 

Key (FK) e Primary Key (PK) são constrangimentos referenciais entre tabelas. Está, contudo, 

fora do âmbito desta dissertação a sua explicação. Falta acrescentar que esta base de dados 

foi implementada em PostgreSQL.  

 

 

 

 
 

Figura 3.8 - Grafo das tabelas da aplicação com indicação das relações Foreign Key e 
Primary Key 

 
 
 

3.3.7 Registador 

 

 

O registador é um módulo que trata e envia os dados de registo de chamadas para a base 

de dados de persistência e, por isso, está inserido no database cluster.  

Após cada chamada telefónica que chega ao serviço é necessário fazer o registo do sucesso ou 

dos erros. O registador recebe da aplicação os dados referentes à chamada e constrói 

sintacticamente as querys, recorrendo a scripts Perl. Além de fazer o tratamento dos dados, 
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este módulo estabelece a comunicação com a base de dados via Java Database Connectivity 

(JDBC). 

3.3.8 Monitor 

 

 

O monitor tem como função garantir o correcto funcionamento do serviço. Para monitorar 

todo o serviço foi usada uma ferramenta de gestão open-source, o Nagios. Esta ferramenta de 

monitorização de infra-estruturas de tecnologias de informação permite monitorar, gerar 

alertas, gerar relatórios, manutenção e o planeamento.  

 

 

 
Figura 3.9 - Aplicação de monitorização open-source Nagios 

 

O funcionamento é bastante simples. A interface Web é bastante intuitiva como se pode 

ver na figura 3.9. Para comunicação com cada componente da solução, usa o protocolo 

Simple Network Management Protocol (SNMP) que permite a monitorização de rede e das 

componentes que o constituem.  
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3.3.9 Plataforma de gestão e configuração 

 

 

Trata-se da componente visível da plataforma, onde é possível efectuar todas as tarefas 

de administração e operação da plataforma. Existirão diferentes perfis de acesso a esta 

interface, as permissões e diferentes funcionalidades irão variar consoante esses perfis. Na 

imagem 3.10 podemos ver um screenshot da plataforma de gestão. 

 

Figura 3.10 - Plataforma de gestão do serviço telefonico 

 

A nível de funcionalidades, a interface Web de gestão permite: 

 

 Criar, editar e eliminar números de acesso 

 Criar e eliminar utilizadores 

 Carregar configurações 

 Definir números de acesso 

 Bloquear o serviço  

 Forçar fase de treino e suspensão 

 Obter relatórios 
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3.4 - Fluxo de chamada 

 

 

O desenho do fluxo da chamada telefónica é composto por três fases. Na fase de 

treino, o utilizador cria um modelo de orador fornecendo várias amostras da sua voz. Na 

verificação, o utilizador repete mais uma vez a sua palavra-chave e o sistema de verificação 

fará a comparação com o modelo de orador, previamente criado, indicando uma pontuação. 

Se essa pontuação for superior ao limiar de decisão definido, o utilizador tem acesso ao 

serviço de controlo de presenças; neste ele poderá marcar uma entrada ou saída.  

Vamos exemplificar o fluxo de chamada para uma chamada de verificação. Vamos 

assumir que o utilizador já criou o seu modelo de voz com sucesso. Os módulos de adaptação 

controlador, registador e interpretador estão omissos por uma questão de clareza gráfica. Na 

figura 3.11 podemos ver que existem três fases distintas da chamada: identificação, 

verificação e controlo de presença. Após estabelecer a chamada com o IVR o wService faz o 

pedido do código de cliente e código de utilizador para identificar o orador. A aplicação 

consulta a base de dados para confirmar a identidade do orador; se o utilizador introduziu 

ambos correctamente tem acesso à fase de verificação, caso contrário termina a chamada.

 De seguida, passamos para a fase de verificação, em que o utilizador profere a 

palavra-chave via áudio. O IVR faz a passagem transparente do áudio para o wService; este 

faz o pedido ao Verifier de verificação da identidade do orador. O verificador acede ao 

modelo de voz para aquela identidade e faz a verificação. Caso o orador seja autêntico, a 

aplicação passa para a fase de controlo de presença, senão termina a chamada.  
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Figura 3.11 - Exemplo de fluxo para uma chamada de verificação 

 

Na fase de controlo de presença o utilizador indica, via Dual- Tone Multi Frequency 

(DTMF), se pretende assinalar uma entrada ou saída. O wService regista o pedido e envia-o 

para a base de dados de persistência. 

 
 

3.4.1 Voice eXtensible Markup Language 

 

 

O VoiceXML, ou simplesmente, VXML é o standard W3C’s (World Wide Web Consurtium) 

para diálogos interactivos através da voz entre homem e maquina.  

O VXML, permite o desenvolvimento de aplicações numa forma muito semelhante a HTML 

( Hypertext Markup Language). Em HTML, o resultado é visual através de uma página Web. No 

caso do VXML o resultado é uma chamada telefónica. As semelhanças não acabam aqui, tal 

como o irmão mais velho, HTML, o VXML é interpretado por um browser – voice browser. Um 

voice browser é um browser Web que apresenta um interface de voz ao utilizador, em tudo 
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semelhante ao http e um browser Web (Firefox ou Opera ). Esta tecnologia permitiu que o 

desenvolvimento de aplicações que usam a rede telefónica fosse mais simples e rápido. 

Apresenta-se de seguida um excerto de código de VXML onde se comprova a semelhança com 

HTML.  

 

<VXML version="2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/VXML"> 

  <form> 

    <block> 

      <prompt> 

        Hello world! 

      </prompt> 

    </block> 

  </form> 

</VXML>                                                 

 

 

3.4.2 JavaServer Pages 

 

 

JavaServer Pages (JSP) é uma tecnologia assente em Java que permite o desenvolvimento 

dinâmico de conteúdos para páginas Web baseadas em HMTL e XML (eXtensible Markup 

Language). Esta tecnologia permite o desenvolvimento rápido e fácil de conteúdos para a Web. 

A linguagem JSP usa tags, construtor markup, forma de anotação de texto de maneira a ser 

facilmente distinguível, que começa com "<" e termina com ">", para encapsular a parte lógica  

que gera o conteúdo da página. A aplicação lógica deverá ser aprovisionada num servlet, no 

nosso caso Tomcat, que acede as páginas com estes tags. Ao separar a parte lógica do 

desenho e apresentação, JSP permite a reutilização de código e a rápida implementação de 

aplicações baseadas em Web. 

JSP é constituído por duas partes distintas: elementos de script, pequenas porções de código 

que permitem controlarem uma ou mais aplicações, e markup. A parte de markup consiste em 

XML ou HTML enquanto a parte de script consiste em blocos de código Java que podem ser 

misturados com a linguagem de markup. 
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Capítulo 4  

Testes e resultados 

Neste capítulo descrevemos alguns procedimentos experimentais à ferramenta de 

controlo remoto de presenças Windless Punch Clock. Medir o desempenho de uma aplicação 

de verificação de orador através da rede telefónica não é fácil devido às diferentes condições 

de captura e transmissão de áudio. Por isso, com esta sequência de testes não se pretende 

concluir qual o melhor ambiente de verificação, pretende-se, isso sim, categorizar diferentes 

cenários, descobrir problemas e concluir sobre a viabilidade de um sistema de verificação de 

orador em ambiente telefónico real. Num outro patamar, pretendemos descobrir a influência 

e o efeito prático a nível de pontuação, para oradores masculinos e femininos. Os testes 

realizados, em primeiro lugar, incidirão sobre a descoberta de artefactos que condicionam a 

verificação de oradores. Em segundo lugar, pretende-se arrematar sobre a satisfação dos 

utilizadores que usaram o serviço.   

Para analisar correctamente o serviço dividindo os testes em três cenários: rede fixa, 

rede móvel e rede mista (fixa-móvel). Na primeira e segunda secção avaliaremos o uso de 

rede fixa e rede móvel, respectivamente. Os parâmetros que pretendemos analisar: Signal to 

Noise Ratio (SNR), desempenho e taxa de erros, influência da parte do dia (manhã ou tarde), 

tempos de duração das chamadas telefónicas, influência do género do orador e a influência 

linguística da palavra-chave. Na secção 3 deste capítulo será analisado o caso específico de 

uso de rede mista, neste caso significa usar rede fixa para a fase de treino e rede móvel para 

a verificação. De seguida, na secção 4 compara-se o desempenho em rede fixa e móvel. Na 

última secção, analisar-se-á, através de um questionário, qual a satisfação dos utilizadores 

relativamente ao serviço. 
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4.1 – Condições de teste 

 

4.1.1 Parâmetros de teste 

 

 

Os testes à aplicação Windless Punch Clock foram feitos durante o mês de Junho e Julho 

de 2010 na empresa PT inovação, no Porto. Para utilizar o serviço foram escolhidas 16 

pessoas de ambos os sexos com idades compreendidas entre os 23 anos e os 45 anos. Foi 

facilitado a cada um dos utilizadores do serviço dispositivos telefónicos: um móvel e um fixo. 

Antes do período de teste foi enviada uma mensagem electrónica com uma introdução e uma 

breve explicação do funcionamento do serviço, indicando ainda os parâmetros que deverão 

respeitar durante a experiência. Esses parâmetros estão descritos para cada cenário nas 

tabelas 2,3 e 4. 

Após a introdução ao serviço, cada utilizador foi convidado a iniciar o registo e criação de 

modelo de orador da sua voz. Cada indivíduo repetiu uma palavra-chave, que lhe foi 

atribuída, por três vezes. Finda a fase de treino cada utilizador comprometeu-se a utilizar o 

Windless Punch Clock para registo e controlo da sua presença no local de trabalho. A duração 

de cada cenário foi de 2 dias, compreendendo, em média, 8 registos; 4 de entrada e 4 de 

saída. Num cenário normal, existiram entre 98 e 128 chamadas de verificação. Após cada 

chamada telefónica de registo de presenças os utilizadores preencheram um formulário Web 

no qual indicaram a existência de erros e/ou atrasos.  

 
Tabela 2 - Parâmetros em análise para o cenário de testes 1 – rede fixa 

Parâmetro  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Rede telefónica 

treino 

Fixa Fixa Fixa Fixa 

Rede telefónica 

verificação 

Fixa Fixa Fixa Fixa 

Sexo Ambos Masculino Feminino Ambos 

Palavra-chave Fixa   Frase sugerida Frase 

Sugerida 

Dígitos 
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Tabela 3 - Parâmetros em análise para o cenário de testes 2 – rede móvel 

Parâmetro  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Rede telefónica 

treino 

Móvel Móvel Móvel Móvel 

Rede telefónica 

verificação 

Móvel Móvel Móvel Móvel 

Palavra-chave Frase sugerida    Frase sugerida Livre Livre 
 

 

Tabela 4 - Parâmetros em análise para o cenário de testes 3 – rede mista 

 

Por fim, após a realização de todos os testes, os oradores foram convidados a preencher 

outro formulário no qual avaliaram a aplicação tendo em conta parâmetros de eficiência, 

eficácia, viabilidade e classificação global. 

 

 

4.1.2 Medidas 

 

 

As medidas de avaliação do serviço de controlo de presenças dividem-se em dois campos: 

objectivas e subjectivas. A avaliação objectiva é constituída por medições da relação de sinal 

ruído durante a captura da voz, tempo de duração da chamada telefónica e os resultados de 

verificação obtidos para diferentes parâmetros de teste. O inquérito realizado no final do 

período de testes constitui a avaliação subjectiva. 

 A medição de SNR é efectuada pelo verificador Nuance Verifier e o processo de cálculo é 

interno ao sistema. A medição da duração do tempo de chamada compreende o tempo entre 

o atendimento da chamada telefónica por parte do IVR até ao desligamento da chamada por 

Parâmetro  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Rede telefónica 

treino 

Fixa Fixa Fixa Fixa 

Rede telefónica 

verificação 

Móvel Móvel Móvel Móvel 

Sexo Ambos Masculino Feminino Ambos 

Palavra-chave Dígitos    Frase sugerida Frase 

Sugerida 

Fixa 
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parte do utilizador ou da aplicação. As pontuações obtidas durante o período de testes são o 

output ou resultado do verificador quando lhe é fornecida uma amostra de voz catalogada 

com a identidade reclamada pelo orador. Esta pontuação devolvida pelo orador varia num 

escala de inteiros com o valor mínimo de zero pontos e o valor máximo de mil pontos. As 

consultas são exercidas através de consultas à base de dados de persistências e á base de 

dados do verificador, usando scripts Perl para construção das querys. 

 

4.2 - Resultados do cenário de rede fixa 

 

 

4.2.1 Ruído 

 

 

Neste cenário efectuam-se testes ao protótipo usando a rede fixa. Em primeiro lugar, 

calculam-se os valores de SNR obtidos durante a fase de criação do modelo de orador e 

durante a fase de verificação da identidade. Os resultados obtidos podem ser confirmados 

para a fase de treino no gráfico 1 e para a fase de verificação no gráfico 2. Em ambos, o valor 

da relação sinal-ruído é de aproximadamente 30 decibel (dB). Pode-se estabelecer uma 

relação entre o valor de SNR e a pontuação de verificação. Por exemplo, para o utilizador 

341818 o baixo valor de SNR de 24dB teve implicações na pontuação que foi a mais baixa com 

cerca de 600 pontos. Porém, interessante notar que, para o utilizador 341811 que tem 

valores mais baixos de SNR tanto para a fase de treino como para a fase de verificação 

comparativamente com a maior parte dos utilizadores, o utilizador obteve uma das médias de 

pontuação mais altas de verificação com resultado médio de 795 em 1000 pontos possíveis. 

No gráfico 3 confirma-se a inexistência directa e inequívoca de correlação entre o valor de 

SNR e o resultado médio de verificação obtido. 
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Gráfico 1 - Valor SNR durante a fase de verificação 

 

 

 

 
 

Gráfico 2 - Valor SNR durante a fase de verificação 
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Gráfico 3 – Relação entre o SNR e a pontuação de verificação média obtida para vários 

utilizadores 

 

 

4.2.2 Desempenho e taxa de erros 

 

 

De seguida, analisamos o desempenho da aplicação com base na medida Total Success 

Rate (TSR) definida na equação (2.3) e quantificamos a taxa de erros da aplicação em 

ambiente de rede fixa usando as equações (2.1) e (2.2) referentes a False Acceptance Rate 

(FAR) e False Rejection Rate (FRR), respectivamente. Com base nos valores de FAR e FRR 

iremos traçar o gráfico Detection Tradeoff Error (DET) que nos permite obter uma medição 

global da taxa de erros do sistema.  

Neste cenário de teste, em que foi usada a rede fixa, os valores de FAR e FRR encontram-

se dentro da normalidade para um serviço de verificação via telefone, como se pode 

comprovar nos testes realizados. Para um limiar de decisão de 500/1000 pontos obtemos uma 

taxa de FAR de 7,89% e uma taxa de FRR de 2,88%. Se subirmos o limiar decisão para 

550/1000 pontos obtemos um sistema mais exigente que tem uma taxa de FAR de 6,58% e 

FRR de 4,81%. Porém, se subirmos para 600/1000 pontos apesar do valor de FAR ser só de 

3,95%, o valor de FRR já é de 17,31%.O valor de EER para este sistema é EER = 6.66%. Como 

tal, a escolha de limiar de decisão dependendo da aplicação e do rigor pretendido deverá 

flutuar entre 500 e 550 pontos. Para o protótipo de controlo de registo de presenças será 

preferível optar pelo limar de 500 pontos. Isso deve-se ao facto de não ser drástico aceitar, 

esporadicamente, um impostor. Enquanto a rejeição de um orador autêntico, apenas uma 
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vez, poderá ser bastante enervante e resultar em mau estar do orador. A curva DET, que 

reflecte os resultados obtidos para esta experiencia pode ser consultada no gráfico 4.  

 

 

 
Gráfico 4 - DET para o ambiente de teste usando a rede fixa 

 

Por último, para finalizar o desempenho da aplicação pode ser medido através do TSR. 

Neste caso, escolhendo o limiar de 500 pontos obtêm o valor de TSR de 94%, valor muito 

confortável para uma aplicação em que o processo de captura e transmissão da voz são 

realizados via telefone, não devemos porém esquecer que o número de utilizadores do 

sistema é baixo. 

 M.Z. Ilyas na experiencia que realizou alcançou, para um algoritmo de reconhecimento 

baseado em VQ e HMM, um valor de TSR de 89,87% [13][28][33]. 

 

 

4.2.3 Parte do dia 

 

 

Nesta secção dissecamos se a parte do dia poderá ou não ter alguma influência na 

verificação de oradores. O dia foi dividido em manhã (das 8.00horas às 13.00horas) e tarde 

(das 13.00horas às 21.00horas). No gráfico 5, observam-se os resultados de verificação ao 

longo de dois dias de teste em que se extraíram 35 chamadas de verificação. Com base neste 
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realizou-se com bastante expectativa de descobrir a capacidade do serviço ser robusto a 

alterações comportamentais habituais como o cansaço ou sonolência.  

 

 

 
Gráfico 5 - Pontuações para o período da manhã e para o período da tarde 

 

Analisando o gráfico podemos concluir que não existe nenhuma relação directa entre a 

pontuação de verificação e a fase do dia. Estes resultados mostraram que o protótipo é 

indiferente a fase do dia e a efeitos de sonolência ou cansaço. Era importante medir esta 

resiliência, pois, este produto deverá ser completamente funcional durante todo o dia. 

 

 

4.2.4 Tempos de chamada 

 

 

Nesta secção calculamos o tempo de duração das chamadas telefónicas de teste e de 

verificação. O tempo que cada fase, treino e verificação, demora, é importantíssimo para a 

aceitação por parte do utilizador. Concorrentes deste serviço, biométricas ou cartões 

magnéticos são rápidos na aquisição e registo de presença. No gráfico 6, podemos consultar o 

valor médio, o mínimo e o máximo da duração das chamadas de verificação e treino para o 

cenário de rede fixa. A fase de verificação, que consiste na verificação de orador e registo da 

presença, obtiveram o tempo médio de 42,5 segundos e um tempo máximo de 74 segundos. 

Para a fase de treino o tempo varia entre 45 segundos e 92 segundos com uma média de 61,2. 

A Variância foi calculada segundo a equação: 
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em que  σ representa o desvio padrão, N o número total de chamadas, yi o valor do variável e 

µ a média do tempo das chamadas. Para o cálculo da variância foram usados 8 utilizadores 

que efectuaram exactamente 10 chamadas telefónicas, resultando em 80 chamadas de 

verificação. O valor do desvio padrão foi de 8,23 segundos e a Variância foi de 67,74.  

Em ambas as fases, os tempos apesar de não serem excessivos, não são completamente 

desprezáveis. Estes valores poderiam ser melhorados recorrendo a uma ligação dedicada para 

o serviço, o que não foi possível para este protótipo.  

Os resultados da fase de verificação são muito surpreendentes pela sua velocidade, já que 

cada chamada telefónica exige a introdução de um código de utilizador, captura e verificação 

da amostra e digitação da opção de entrada ou saída. 

No gráfico 7, podemos ainda ver os resultados da duração média, mínimo e máximo e 

desvio para quatro utilizadores escolhidos aleatoriamente. Tal como se esperava, o valor 

médio para todos aproxima-se de 40 segundos.  

 

 

 
Gráfico 6 - Duração média, valor mínimo e máximo das fases de verificação e de treino em 
segundos. 
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Gráfico 7- Valor médio, mínimo, máximo e a amplitude da duração média de chamadas de 
verificação para os utilizadores 111111, 341808, 341811 e 341812 durante o cenário de rede 
fixa. 

 

 

4.2.5 Pontuações 

 

 

Analisamos agora as pontuações obtidas por um grupo de utilizadores. No gráfico 8, 

podemos observar para quatro utilizadores, escolhidos aleatoriamente, os valores atingidos 

para a pontuação de verificação. Pela análise do gráfico confirma-se que os valores são muito 

próximos entre os diferentes oradores, destacando que a amplitude varia entre 150 e 300 

pontos. Apesar de serem valores não desprezáveis nenhum destes utilizadores foi falsamente 

rejeitado, portanto a nível prático foi indiferente. Os valores de máximo atingem valores 

superiores a 800 em 1000 pontos. O mínimo é obtido para o utilizador 341808 com 

aproximadamente 500 pontos. Pode-se concluir que a média de verificação é bastante 

elevada, cerca de 200-300 pontos superior ao limiar de decisão de 500/1000 e que os picos 

inferiores de verificação se devem a questões comportamentais que fazem com que a forma 

de dicção, velocidade e amplitude do sinal de voz varie de tentativa para tentativa. 
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Gráfico 8 - valores de pontuação médio, o mínimo, o máximo e a amplitude para os 
utilizadores 111111,341808,341811 e 341812 

 

Nos gráficos 9,10 e 11 podemos observar a pontuação de verificação de três 

utilizadores ao longo de oito verificações. Verifica-se uma flutuação à volta de um valor 

médio de 700 pontos com variações e picos máximos de cerca de 200 pontos. Para a maioria 

dos utilizadores essa diferença não tem o efeito prático de rejeição da identidade. No 

entanto, poderão existir casos de oradores com valor médio de verificação de 600 pontos em 

que esta flutuação de 200 pontos não pode ser ignorada. Claramente é preciso ter em conta 

este facto e repensar a arquitectura para atentar quanto a este facto. 
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Gráfico 9 - Flutuação das pontuações para o utilizador 341825 ao longo de oito verificações 

 

 
Gráfico 10- Flutuação das pontuações para o utilizador 341827 ao longo de oito verificações 
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Gráfico 11 - Evolução das pontuações para o utilizador 343898 ao longo de oito verificações 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Homens vs. Mulheres 

 

 

Nesta secção analisamos os resultados de verificação para dois grupos distintos, homens e 

mulheres. No gráfico 12, podemos observar os resultados de verificação obtidos durante uma 

janela temporal que compreendeu 20 verificações de oradores autênticos. Analisando o 

gráfico a partir desta experiencia não se conclui, dada a proximidade de ambos os resultados, 

que exista alguma diferença ou discriminação entre sexos por parte do verificador.  
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Gráfico 12 - Pontuações médias para dois grupos de oradores autênticos 

 

Porém, considerando pontuações de verificação para chamadas de impostor em rede 

fixa, os resultados são diferente. No gráfico 13, podemos observar as pontuações obtidas em 

8 verificações. Analisando o gráfico podemos concluir que as mulheres têm uma capacidade 

superior de mimetismo. Os valores médios de verificação obtidos, tabela 5, vêm confirmar 

que, efectivamente, para este cenário de teste com rede fixa, existe um artefacto 

desconhecido que coloca as mulheres com pontuação superior relativamente aos homens para 

chamadas de impostores. 

 
Tabela 5 – Pontuações medias para oradores autênticos e impostores, agrupados por sexo. 

Género  Oradores Autênticos Impostores 

Homens 708,9 167,55 

Mulheres 785 269,52 
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Gráfico 13 – Pontuação de impostor obtidas durante oito tentativas de verificação 

 

4.2.7 Segunda sessão de testes 

 

Devido aos resultados prévios, decidiu-se prolongar e proceder a mais uma série de 

experiências. Escolheram-se 6 mulheres e 3 homens para a segunda tentativa. No gráfico 14, 

podemos confirmar que as mulheres mais uma vez conseguiram obter valores de verificação 

superiores, o que vem confirmar a tese de que as mulheres têm uma capacidade superior de 

imitação entre si. 

 

 

 
Gráfico 14 - Média da pontuação para homens e mulheres impostores 
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Analisando os resultados de verificação para cada elemento do grupo esperamos 

concluir sobre o que poderá ter levado a esta disparidade de resultados. Na tabela 6, 

podemos confirmar os resultados das tentativas de impostor de mulheres. Na tabela 7, 

podemos observar resultados para os homens. As mulheres conseguem resultados de impostor 

superiores aos dos homens com uma média superior em mais de 100 pontos. Por último, 

analisando o gráfico 15 podemos concluir que existe um orador facilmente forjado por todos 

os impostores. Tal como foi definido no documento de Doddington, para uma população 

existe sempre um grupo que não consegue usar o serviço correctamente [25].  

A conclusão a retirar desta série alargada de resultados é que existe um artefacto na 

voz feminina que “engana” o verificador. Porém, não poderemos extrapolar esta afirmação e 

afirmar que é assim para todos os verificadores e para todos os ambientes de teste. Seria 

necessário testar outro verificador. Os estudos sobre a influência do sexo na verificação 

realizados até à data, são raros. Em [37] foi detectado o comportamento variante de 

comportamento entre sexos para ambientes diferentes mas também sem uma justificação 

cientifica do sucedido.  

 

 

 
Tabela 6 - Valor de pontuação obtido quando os utilizadores na coluna X se fizeram passar 
pelos utilizadores da linha Y 

X \ Y 341808 341827 341898 

341898 510 231 X 

341827 389 X 197 

341817 318 282 116 

341803 391 117 104 

341809 200 212 119 

341808 X 125 129 

  

  
Tabela 7 - Valor de pontuação obtido quando os utilizadores na coluna X se fizeram passar 
pelos utilizadores da linha Y 

 

X \ Y 111111 222222 341834 

111111 X 120 107 

222222 194 X 85 

341834 60 67 X 
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No gráfico 15, podemos observar o valor de pontuação obtido para chamadas 

conduzidas por impostores. Os 3 primeiros utilizadores são mulheres e os restantes são 

homens. Analisando o gráfico fica patente que as mulheres conseguem obter melhor 

pontuação quando são impostoras. Ainda, no gráfico, é possível observar que a média de 

verificação obtida pelas pessoas que se fizeram passar pelo 341808 foi de mais de 350 pontos. 

 

 
Gráfico 15 – Valor médio obtido sempre que o grupo de impostores se fez passar pelo 
utilizador referido 

 

Vamos esperar pelos testes em rede mista e móvel para descobrir se estes resultados 

se repetem.  

Para atentar quanto a esta situação foi contactada a empresa Nuance, infelizmente não 

obtivemos resposta em tempo útil. 

 

 

4.2.8 Influências linguísticas 

 

 

Na última secção da rede fixa, analisamos se o uso de diferentes palavras-chave poderá 

ser um factor influente na correcta verificação de oradores. Na tabela 8, podemos analisar os 

resultados provenientes deste estudo. Os melhores resultados foram obtidos para o grupo que 

utilizou um número de identificação pessoal (NIP) constituído por quatro algarismos 

sequenciais entre 1 e 9. O uso de números para verificação é, com base nos resultados, a 

melhor opção para um sistema de verificação text-dependent. Uma justificação para este 

facto poderá ser que os dígitos são palavras monos silábicas, como tal as variações de rapidez 
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e dicção são muito inferiores num vocábulo curto do que em vocábulos complexos como 

frases ou nomes próprios. 

 
Tabela 8 – Média de Pontuação para clients autenticos e impostores 

Palavra-chave Cliente autêntico  Impostor 

“Esta é a minha password” 695,10 133,32 

NIP 753,19 136 

Nome Próprio 685,10 217,11 
 

4.3 - Resultados do cenário de rede móvel 

 

Para esta sessão de testes será omisso o procedimento de cálculo e de captura dos 

parâmetros que já foram previamente explicados na secção referente à rede fixa. Serão, 

porém indicados os cálculos que se notarem relevantes para a compreensão dos resultados. 

No decorrer deste cenário foram efectuadas 96 chamadas de verificação e 14 de treino. 

 

 

 

 

 

4.3.1 Ruído 

 

 

Em primeiro lugar, no cenário para a rede móvel, calculamos os valores de SNR obtidos 

durante a fase de teste e fase de verificação, gráfico 16 e 17. O valor médio da relação sinal 

ruído em ambos os casos é de aproximadamente 30 decibel (dB). Existem algumas flutuações 

do sinal ruído para alguns utilizadores, que apesar de não ser dramático não pode ser 

desprezável. Por exemplo, o utilizador 341811 voltou a obter um valor baixo de SNR para a 

fase de treino. As pequenas variações de SNR devem-se a fenómenos aleatórios de ruído da 

rede e do ruído do microfone. 
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Gráfico 16 - SNR para todos os utilizadores usando a rede móvel durante a fase de treino 

 

 

 
Gráfico 17 – SNR para todos os utilizadores usando a rede móvel durante a fase de verificação 

 

4.3.2 Desempenho e erros 

 

Nesta secção examinamos o desempenho e a taxa de erros do protótipo quando se usa a 

rede móvel. O desempenho do protótipo será medido com base na medida TSR definida em 

(2.3) e a taxa de erros será calculada através das equações (2.1) e (2.2). A partir da taxa de 

erros, iremos traçar o gráfico da curva DET. Analisando a taxa de FAR e FRR para este cenário 
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de testes após um processo de triagem, em que se excluíram vários claramente 

inapropriados, escolheram-se três limiares decisão candidatos, como indicado na tabela 9. 

Para o limiar de decisão de 400 pontos obtêm-se o ponto EER, cujo valor é de 8%. Se 

escolhermos o valor de 500 pontos, obtemos uma taxa de erros de FAR = 3% e FRR=10%. 

No gráfico 18 podemos confirmar o traçado do gráfico DET, com base nas taxas de erro 

calculadas. Dependendo do desempenho e dos requisitos da aplicação pretendidos, para 

aceitação e rejeição dos utilizadores, deverá ser escolhido o limiar de decisão; se 

pretendermos um sistema mais exigente para impostores devemos escolher o limiar de 500 

pontos; por outro lado, se pretendermos menor rejeição de clientes autênticos devemos 

escolher o limiar de 400 pontos.  

 
Tabela 9 – Valor de FAR e FRR para diferentes limiares de decisão 

Limar de Decisão FAR(%) FRR(%) 

400 8 8 

450 5 9 

500 3 10 

 

 
 

Gráfico 18 - Traçado Detection Tradeoff Error (DET) para 96 chamadas realizadas no cenário 
de rede móvel 
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Para o limiar a 500 pontos obtemos o melhor desempenho do sistema de TSR = 89,52%. 

Como seria de esperar, o valor de TSR é ligeiramente inferior ao obtido no cenário com rede 

fixa. De acordo com os estudos realizados, mais uma vez, o valor de TSR é sinónimo de um 

desempenho aceitável para uma aplicação via rede telefónica móvel. 

 

 

4.3.3 Tempos de chamada 

 

 

Nesta secção analisamos os tempos de duração de chamadas de verificação. No gráfico 19, 

podemos observar o valor médio de duração de chamadas ao longo de dois dias de teste (oito 

verificações). Confirma-se que o resultado de duração da chamada é de aproximadamente 40 

segundos com um pequeno pico de média de 46 segundo na 6ª verificação. Esta ligeira subida 

deve-se, muito provavelmente, a um ligeiro congestionamento na rede. No gráfico 20 

apresenta-se um gráfico comparativo da média, mínimo e máximo para a fase de teste e fase 

de verificação do protótipo em rede móvel. 

 

 
 

Gráfico 19 - Duração média por chamada de verificação  
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Gráfico 20 - Duração média, mínimo e máximo para a fase de treino e verificação no cenário 
de teste com rede móvel 

 

4.3.4 Pontuações 

 

 

Analisamos as pontuações médias obtidas durante o período de teste da rede móvel. A 

pontuação média de verificação obtida pelos clientes autênticos que usaram a rede móvel foi 

de 655 pontos em 1000 possíveis. A pontuação média, mínima, o máximo e a amplitude para 

quatro oradores pode ser consultada no gráfico 21.  

 

 

 
Gráfico 21 - Valores médio, mínimo, máximo e amplitude de pontuação média de verificação 
para os utilizadores 111111, 341808, 341811 e 341812 durante o cenário de rede móvel. 
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Analisando o gráfico verifica-se que para estes quatro utilizadores o valor mínimo e 

máximo de verificação andam muito próximos, consequentemente a amplitude é muito baixa. 

 

 

4.3.5 Homens vs Mulheres 

 

 

Há grande expectativa para analisar os resultados provenientes desta experiencia entre 

homens e mulheres após os resultados surpreendentes do cenário de rede fixa. Este teste irá 

confirmar se as mulheres têm mais facilidade para induzir o sistema em erro do que os 

homens. Os testes foram realizados da seguinte forma: 

 

 Dois grupos: 6 homens e 6 mulheres 

 20 Verificações ao longo de 2 dias 

 Rede móvel 

 

A média para clientes autênticos foi de 655 e 630, para homens e mulheres 

respectivamente. No caso de chamadas de impostores os resultados obtidos foram de 163 

para homens e 160 para mulheres. Contrariamente ao que aconteceu no cenário de rede fixa, 

os resultados de verificação para rede móvel foram iguais para ambos os sexos. No gráfico 22, 

podemos observar o valor médio de pontuação para homens e mulheres ao longo de 20 

chamadas de verificação.  

Os testes realizados para a rede móvel não confirmam os do primeiro cenário. Para esta 

série, tanto os homens como as mulheres obtiveram resultados muito parecidos como se 

confirma pelos dados. 
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Gráfico 22 - Valor médio do resultado de verificação para homens e mulheres ao longo de 20 
tentativas de picagem 

Uma possível justificação para os resultados obtido, contrários aos obtidos na rede fixa, 

prende-se com a possibilidade da codificação GSM poder introduzir uma normalização nas 

vozes fazendo com que os desempenhos sejam mais parecidos. Porém não existem dados que 

nos permitam corroborar esta teoria. 

 

 

4.3.6 Influências linguísticas da palavra-chave 

 

 

A última experiencia realizada para a rede móvel consiste em analisar os efeitos 

linguísticos e a influência da escolha de palavra-chave na verificação de oradores. Os 

resultados podem ser confirmados na tabela 10. Tal como para a rede fixa, a palavra-chave 

constituída por dígitos sequenciais, NIP, obteve os melhores resultados de verificação com 

721 pontos em 1000 pontos de média. De notar que o NIP obteve ainda o menor valor de 

pontuação para quem se fez passar pelos oradores em causa com 145 pontos. Fica patente, 

mais uma vez, que a escolha de dígitos para palavras-chave de sistemas de verificação é uma 

boa prática. 
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Tabela 10 - Resultado da verificação para clientes e impostores com diferentes palavas-
chave 

Palavra-chave Orador Autentico Impostor 

“Esta é a minha palavra-

chave” 

678 161 

Numero Identificação 

Pessoal (NIP) 

721 145 

Nome Próprio 685 162 

 

4.4 – Resultados do cenário de rede mista 

 

 

Nesta secção conduzimos o último conjunto de testes ao protótipo Windless Punch 

Clock. Pretendemos concluir sobre a viabilidade do uso de diferentes redes para as fases de 

verificação e treino. Nesta série de testes, usámos a rede fixa para a criação do modelo de 

orador e a rede móvel para a verificação. Antes de analisar os resultados obtidos, é 

importante recordar que os efeitos de canal e de microfone variam de rede para rede e de 

modelo telefónico para modelo telefónico. Portanto, é expectável que os resultados neste 

conjunto de testes não sejam muito animadores. 

Nos gráficos 23 e 24 podemos confirmar o mau desempenho, esperado, deste cenário 

de teste. Para ambos os utilizadores, as pontuações neste cenário foram sempre inferiores 

aos obtidos para a rede fixa. O utilizador 343898 não conseguiu ao longo de 10 tentativas ser 

aceite pelo serviço sequer uma vez. No gráfico 25 podemos comparar os resultados de 

verificação para o cenário de rede fixa e rede mista, que comprovam os resultados menos 

bons deste cenário misto. Apesar de se saber da limitação de uso em rede mista, é preciso no 

futuro atender a este problema e reduzir os seus efeitos nefastos na verificação.  
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Gráfico 23 - Resultados de verificação para o utilizador 341825 em cenário fixo-fixo e cenário 
fixo-móvel. 

 

 

 
Gráfico 24 - Resultados de verificação para o utilizador 343898 em cenário fixo-fixo e cenário 
fixo-móvel. 
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Gráfico 25 – Resultados médios de verificação para os oradores 341808, 341812, 341825,  

341827 e 343898 em cenário fixo-fixo e cenário fixo-móvel. 

 

4.5 - Comparação móvel vs fixa 

 

 

Para finalizar, fazemos uma breve comparação entre as topologias de rede fixa e móvel. 

Analisaremos o ruído, desempenho e a diferença entre sexos colocando lado a lado os 

resultados capturados para rede fixa e móvel. 

 

 

4.5.1 Ruído 

 

 

Em primeiro lugar, comparamos os valores de SNR para a fase de treino e fase de 

verificação em ambas as redes telefónicas. Como foi sendo indicado, o valor de SNR médio é 

de aproximadamente 30 deciBel para ambos os casos em ambas as redes.  
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Gráfico 26 – Valores de SNR obtidos para o cenário de rede móvel e fixa colocado lado a lado, 
durante a fase de treino 

 

 

 
Gráfico 27- Valores de SNR obtidos para o cenário de rede móvel e fixa colocados lado a 
lado, durante a fase de verificação 

No entanto, o tipo de ruído introduzido pelo canal é completamente diferente em ambos 

os casos. Compressão, efeito de indução, e atenuação é completamente diferente para 

diferentes topologias de rede. Dentro da mesma rede, poderá ainda existir uma limitação de 

largura de banda ou congestionamento. Nos gráficos 26 e 27 podemos confirmar os valores de 

SNR para ambas as redes. 
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4.5.2 Desempenho  

 

 

O desempenho do protótipo em cenário fixo e móvel superou as expectativas mais 

optimistas. Para a rede fixa, o protótipo obteve um TSR de 94,01% com um resultado médio 

de verificação de 721 pontos. Para a rede móvel o valor TSR foi de 89,52% com uma média de 

verificação de 654 pontos. Os resultados podem ser confirmados na tabela 11. Apesar de 

animados os resultados, não podemos desprezar que o número de utilizadores é baixo. 

No gráfico 28, podemos analisar a disponibilidade do sistema. Foram efectuadas mais de 

400 chamadas e apenas 1,24% delas não foram tratadas pelo serviço, o que resulta numa 

disponibilidade do sistema de 98,76%. As chamadas não terminadas incluem os erros do 

sistema, bem como as chamadas em que os utilizadores terminaram antes de completar o 

processo de treino ou de verificação. 

 
Tabela 11 – Média das pontuações e o Total Sucess Rate no final dos testes da rede fixa e 
móvel 

Rede Resultados Pontuações Total Sucess Rate 

Fixa  721 94,01% 

Móvel 654 89,52% 

 

.  

 

  
Gráfico 28 – Demonstração da disponibilidade do sistema, 98,76% 
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4.5.3 Homens vs mulheres 

 

 

As diferenças de verificação entre homens e mulheres foram um dos temas de maior 

debate ao longo deste período de testes. Nesta última secção de análise do serviço de 

controlo remoto de presenças comparamos os resultados para ambas as redes (móvel e fixa) 

dividindo a população por sexo. Na tabela 12, apresentam-se os resultados de verificação 

para oradores autênticos em ambas as redes telefónicas. Esta tabela vem reiterar que a 

média de verificação é inferior para a rede móvel comparativamente com a rede fixa. Na 

tabela 13, apresentam-se os resultados para chamadas de impostores. Os valores médios são 

próximo de 160 pontos para todos os grupos à excepção do grupo de mulheres impostoras em 

rede fixa, que obtiveram mais 60% de pontuação comparativamente com os rivais. 

 
Tabela 12 – Média de verificação de oradores autênticos  

Rede Homens Mulheres 

Fixa 708,85 785 

Móvel 655,37 630 
 

Tabela 13 - Média de verificação de impostores 

Rede Homens Mulheres 

Fixa 167,55 269,52 

Móvel 163,89 160,38 

 

4.6 - Mean Opinion score 

 

 

No final do período de testes foi pedido a cada indivíduo da população de teste que 

preenchesse um formulário Web no qual deveria indicar a satisfação de utilização do serviço 

e expressar uma opinião. Todos os indivíduos que realizaram o teste estão familiarizados com 

serviços de voz apresentando um vasto conhecimento do campo de aplicações e das 

limitações inerentes, permitindo que as opiniões sejam, desta forma, bastante elucidativas 

quanto ao desempenho do sistema.  

Foram colocadas 6 questões aos utilizadores: 

 

1. Qual a eficiência do sistema? 

2. Qual a eficácia do sistema? 
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3. Qual a disponibilidade, isto é, foi-lhe sempre possível usar o serviço? 

4. Qual a sua opinião sobre substituir o cartão magnético pelo serviço Windless Punch 

Clock? 

5. Se for necessário realizar trabalho externo, acha este sistema viável para substituir o 

actual de registo manual? 

6. Qual a opinião geral do sistema? 

Foi indicado a cada utilizador uma escala Mean Opinion Score com valores entre 1 e 5 em 

que 1 significa nada satisfeito e 5 significa totalmente satisfeito. Com base nesta escala, os 

utilizadores responderam as questões sugeridas e os resultados podem ser consultados na 

tabela 14. 

Analisando os resultados deste inquérito conclui-se que a eficácia e disponibilidade foram 

os pontos fortes desta aplicação. Quanto à viabilidade deste serviço, os utilizadores 

descartam a possibilidade de substituição dos cartões magnéticos mas mostraram-se 

agradados com o Windless Punch Clock para serviço externo à empresa. Finalmente, a opinião 

geral sobre o sistema atingiu os 4/5 pontos. Esta avaliação é bastante animadora se tivermos 

em conta que se trata apenas de um protótipo e não de um serviço comercial. 

 

 
Tabela 14 – Valores obtido para o questionário sobre a satisfação dos utilizadores 
relativamente ao produto. Foi usada uma escala de 0 a 5, em que 0 significa nada 
satisfeito e 5 significa altamente satisfeito. 

 

Questão Média (0/5) 

Eficiência 4 

Eficácia 5 

Disponibilidade 5 

Substituição de 

cartão magnético 

3 

Trabalho Externo 4 

Opinião geral 4 
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4.7 - Análise de resultados 

 

 

Os testes realizados ao protótipo Windless Punch Clock foram muito úteis para obter 

medidas palpáveis do desempenho de uma aplicação telefónica que recorre à verificação de 

orador. Dada a extensão e o número de chamadas realizados, podemos inferir conclusões 

sólidas e com representatividade. 

Os escandinavos H. Schalk e H. Reininger [33], obtiveram, para um algoritmo Mel 

Frequency Cepstral (MFCC), um EER=9.36% e, para um algoritmo baseado em LPC, 8,97%. 

Sturim [34], obteve um EER entre 8% e 9% para um sistema telefónico, text-dependent com 

um algoritmo de reconhecimento baseado em GMMs. No nosso caso, decidimos, num primeiro 

plano, colocar em teste a rede fixa, móvel e uma rede mista.   

Para a rede fixa obtivemos um TSR de 94% enquanto para a rede móvel o valor foi de 

89,52%. O valor de EER na rede fixa e rede móvel foi de 6.66% e 8%, respectivamente. Estes 

testes vieram confirmar que a rede fixa é, actualmente, a melhor rede telefónica para 

implementar um serviço biométrico de reconhecimento de indivíduos.  

Todavia, apesar da supremacia da rede fixa, concluída nestes testes, os valores para rede 

móvel aproximaram-se destacando, por exemplo, o valor de Total Success Rate de 

aproximadamente 90%. Este resultado revelara-se decisivo para uma futura implementação 

comercial. O mercado aplicacional deste produto deverá ser orientado para a utilização 

remota, como tal era necessário que a rede móvel obtivesse um desempenho excelente; o 

que acabou por ficar aqui comprovado. 

Comparativamente com os estudos supra citados, podemos destacar o desempenho 

aceitável da aplicação.  

Relativamente ao ruído, em ambas as redes se obteve uma relação sinal ruído muito 

semelhante, aproximadamente 30 dB. O ruído ambiente e o introduzido pelo canal não se 

revelou importante para a correcta verificação de oradores como se pode comprovar pelo 

gráfico 3. Ainda, sobre este tema, os testes realizados em ambiente misto vieram confirmar 

que a grande influência sobre a verificação é a cor do ruído introduzido pelo microfone e 

canal de transmissão. Isto é, o tipo de ruído, cor, para cada dispositivo e rede telefónica 

revelou-se o mais importante para o incorrecto funcionamento em rede mista. 

Os tempos de duração de chamadas obtidos nas redes fixas e móvel foram muito sofríveis. 

A média de verificação de aproximadamente 40 segundos, permite que o serviço seja usado 

no dia-a-dia sem grande prejuízo de tempo dispendido. A confirmar este facto veio o 

inquérito de opinião que mostrou que, os utilizadores consideram o tempo de execução do 

processo satisfatório e pouco demorado.  

A nível de pontuação obtivemos valores muito aceitáveis para todas as redes testadas, 

dadas as condicionantes já apontadas. Nos testes estudamos ainda o efeito de vários 
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parâmetros na verificação de oradores. As experiencias sobre o tipo de palavra-chave revelou 

que o uso de NIPs será a melhor escolha para um aplicação telefónica. Os NIPs obtiveram 

valor de pontuação de verificação superior em 100 pontos quando comparadas com as 

demais. Na resistência à imitação, revelou também uma resiliência superior. Relativamente à 

parte do dia, conclui-se que este não será um factor limitativo para a verificação de 

oradores. Efeitos como o cansaço e sonolência acabaram por ser transparentes ao verificador. 

O teste que levou a resultados mais surpreendentes acabou por ser o que colocou lado a lado 

homens e mulheres. Para a rede fixa, ficou patente que as mulheres têm uma capacidade de 

imitação muito superior ao dos homens. Este resultado, porém, acabou por não se confirmar 

com a realização do mesmo teste em ambiente de rede móvel, muito possivelmente devido 

às limitações de sinal impostas pela rede GSM.No gráfico 15, verificamos a falta de robustez à 

imitação por parte do utilizador 341808, que veio afectar em muito a média para as 

mulheres. Por um lado, este resultado poderá ser explicado por uma criação deficiente do 

modelo de orador. Porém, noutra perspectiva, podemos adiantar que existirá um artefacto, 

desconhecido, que influenciou este resultado. 

No inquérito dirigido aos utilizadores para alcançar a satisfação quanto ao protótipo 

confirmou-se pela análise da disponibilidade, taxas de aceitação e rejeição e desempenho 

global, o sucesso da aplicação. Os utilizadores classificaram, o protótipo, com quatro pontos 

numa escala de 0 a 5. Revelaram ainda, que acham possível que o produto seja viável para 

trabalho externo. A nível de disponibilidade e eficácia classificaram o protótipo com um valor 

de 5 pontos. 

Para finalizar, os testes foram conclusivos e permitiram retirar elações para o futuro da 

tecnologia de verificação de orador bem como para um futuro serviço telefónico disponível 

para empresas. 
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Capítulo 5  

Conclusões 

Este capítulo expõe uma análise ao protótipo desenvolvido para controlo remoto de 

presenças, com base na tecnologia de verificação de orador e a sua viabilidade de 

implementação comercial no futuro. De seguida, apresentam-se algumas dificuldades 

sentidas durante o desenvolvimento da dissertação. O capítulo termina com uma abordagem 

ao trabalho futuro possível para melhorar este protótipo.  

 

5.1 - Análise e conclusões 

 

 

Neste documento apresentamos uma visão geral sobre a tecnologia de Speaker 

Verification que serviu de base à implementação de um serviço telefónico de controlo remoto 

de presenças. 

Em primeiro lugar, pretendia-se obter know-how sobre a tecnologia de 

reconhecimento de orador, particularmente sobre as suas limitações, formas de 

desenvolvimento e o campo de aplicações resultante do uso desta tecnologia. Em segundo 

lugar, com o conhecimento obtido de estudos foi desenvolvido e testado um protótipo de 

teste em ambiente telefónico real. 

Finalizados os testes, concluiu-se que a implementação foi um sucesso, obtendo um 

desempenho superior ao expectável para uma aplicação em condições reais. Todos os 

ambientes telefónicos testados superaram as expectativas, todavia, o desempenho foi 

superior para o ambiente de rede fixa. Ficou ainda provado a robustez do sistema aos efeitos 

de ruído, quando este é da mesma cor para ambas as fases (treino e verificação). Se, porém, 
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usado telefones e/ou redes telefónicas diferentes nos períodos supra referidos existe um 

decaimento do desempenho de verificação. Uma conclusão surpreendente advém do primeiro 

cenário de testes, no qual se concluiu que as mulheres têm uma capacidade superior de se 

imitarem entre si. Com as experiencias a nível linguístico, foi possível descobrir que o uso de 

dígitos para palavra-chave de verificação conduz a melhores resultados comparativamente 

com frases e nomes próprios. Por fim, ficou patente, mais uma vez, que a voz é um sinal 

comportamental altamente variável no tempo. 

Do ponto de vista dos utilizadores, a aplicação, foi classificada positivamente, 

obtendo uma alta taxa de aceitação. A nível de disponibilidade obtivemos uma percentagem 

de aproximadamente 99%, que reitera o bom trabalho desenvolvido. 

Da perspectiva de implementação, concluiu-se que a verificação de orador conta com 

standards e tecnologias open-source que facilitam, e muito, o desenvolvimento de soluções a 

preço baixo com relativa facilidade. 

Por fim, todos os objectivos propostos foram cumpridos e, esta dissertação veio 

confirmar a viabilidade de um serviço telefónico remoto de presenças baseado na tecnologia 

de verificação de orador. É possível, ainda, afirmar que a médio prazo se poderá 

comercializar um produto baseado neste protótipo preenchendo o gap do mercado que fora a 

motivação deste estudo. 

 

5.2 - Dificuldades 

 

 

Durante a realização deste projecto de dissertação foram encontradas algumas 

dificuldades de desenho e implementação. A primeira e maior dificuldade durante o projecto 

foi o facto do ambiente de testes da empresa acolhedora, PT inovação, não estar preparado 

para a implementação de um serviço de voz recorrendo à tecnologia de Speaker Verification. 

Em segundo lugar, a obrigatoriedade de uso da ferramenta gráfica, studio. Apesar de 

ser bastante eficaz, tem uma curva de aprendizagem bastante lenta e torna o processo de 

desenho do fluxo de chamada bastante difícil para um iniciante na tecnologia VXML e JSP. 

Além da necessidade de aprendizagem de VXML e da integração no studio, um dos problemas 

mais complicados de ultrapassar na implementação deste projecto prendeu-se com o facto de 

não existem primitivas para a linguagem VXML 2.0 que suportem verificação de orador e que 

permitam a interacção com uma base de dados. Foi, portanto, necessário desenvolver 

apêndices, isto é, pequenos componentes script que permitiram ultrapassar as limitações 

actuais do VXML 2.0 e adaptar o serviço para corresponder às expectativas. Por fim, a última 

limitação foi a implementação da base de dados do verificador. Tal como foi indicado na 

arquitectura do sistema, pretendia-se que este protótipo fosse modular e independente de 
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tecnologias. Porém, apesar das tentativas não foi possível a comunicação entre o verificador 

e a base de dados. 

Em conclusão, as dificuldades sentidas acabam por ser normais quando se faz a 

implementação num ambiente já muito ramificado como era o da PT inovação. No final tudo 

acabou por funcionar correctamente sem erros de maior. 

 

5.3 - O Futuro 

 

Finalizado este projecto, podemos concluir que foi um sucesso e ultrapassou as 

expectativas. As medições de desempenho e a baixa taxa de erros permitem-nos afirmar que 

será possível usar este projecto no futuro, para o desenvolvimento de um produto comercial. 

Porém, algumas ideias surgem agora, findo este protótipo. 

Em primeiro lugar, deveremos melhorar os tempos de verificação, isto é, o tempo de 

duração de chamada telefónica para uma entrada ou saída deverá ser reduzido até ao mínimo 

possível, tendo como objectivo próximo a redução da média de duração para os 20 segundos. 

Em segundo lugar, ficou patente pelos testes que este protótipo não é robusto em ambiente 

misto. No futuro, será interessante transformar o processo de captura e criação de modelo de 

orador, de forma a permitir que este seja mais resistente para situações em que o utilizador 

use rede fixa e móvel. Uma possível abordagem passa pelo desenvolvimento de um modelo de 

orador para móvel e outro para rede fixa. Em terceiro lugar, uma solução mais robusta e 

user-friendly poderá ser alcançada se combinarmos as tecnologias de Speech Recognition e 

Speaker Verification. Com esta arquitectura, o utilizador apenas necessitaria de indicar a sua 

palavra-chave. Numa primeira fase o Speech Recogniton reconheceria a palavra-chave e 

identificaria o dono da mesma, numa segunda fase usaria a mesma amostra de voz para 

verificar a veracidade da identidade. Por último, uma ideia mais ambiciosa será a 

implementação de um novo módulo na arquitectura, que permita a localização do orador 

usando GPS, ou recorrendo ao conhecimento da Base Station da rede móvel. Para um 

telemóvel fixo, como é evidente, a localização não é um problema.  

Outras ideias para o futuro, vêm no seguimento das já descritas no estado de arte, 

pelo que remetemos para consulta no local apropriado. 
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