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Resumo
Nesta tese apresenta-se um sistema automático de segmentação e indexação
múltiplos tópicos de programas noticiosos televisivos. O sistema aqui descrito é parte integrante de um protótipo vocacionado para a disseminação
selectiva de informação multimédia desenvolvido no Laboratório de Sistemas
de Língua Falada (L2 F ) do INESC-ID, enquadrado num projecto Europeu.
O trabalho efectuado no âmbito desta tese consistiu na realização das
seguintes tarefas: colaboração na denição, recolha e anotação do corpus
necessário para o desenvolvimento das tecnologias aqui estudadas; desenvolvimento de um algoritmo de segmentação de programas noticiosos televisivos
nas suas peças constituintes; desenvolvimento de um algoritmo de detecção e
indexação múltiplos tópicos de peças noticiosas; desenvolvimento de um procedimento de adaptação não-supervisionado dos modelos dos tópicos usados
em indexação.
O trabalho aqui descrito confronta duas metodologias de classicação
baseadas na aprendizagem automática, aplicadas na tarefa da indexação de
múltiplos tópicos em programas noticiosos televisivos.

i

Abstract
This thesis describes a system for automatic multi-topics segmentation and
indexation of TV broadcast news programs. The system here described is
part of a prototype designed for the selective dissemination of multimedia
information developed in the Laboratory of Spoken Language Systems (L2 F )
of INESC-ID, in the scope of an European project.
The work done in this thesis consisted in the following tasks: collaboration
in the corpus denition, collection and annotation required to the develop the
technologies studied here, the development of a story segmentation algorithm
for broadcast news programs, the development of a multi-topic detection
and indexing algorithm for broadcast news stories, the development of a
unsupervised topic model adaptation procedure.
This thesis do the confrontation of two classication methods based on
machine learning, applied in the task of multi-topic indexing of broadcast
news programs
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Capítulo 1
Introdução
Presentemente tem-se vericado um crescente interesse nos serviços de disseminação selectiva de informação baseados nos conteúdos de programas noticiosos emitidos por rádio e televisão. A criação deste tipo de serviços revelou
a necessidade de desenvolver novos métodos para armazenar, pesquisar e
recuperar qualquer informação armazenada nesses suportes de áudio e vídeo.
No que diz respeito ao suporte de áudio, e em particular os documentos falados, tem havido um interesse especial nos últimos dez anos por parte da
comunidade de investigadores a trabalhar na área do processamento da língua
falada. Esta atenção deu origem ao desenvolvimento de sistemas de recuperação de documentos falados no seio do programa de avaliação em larga-escala
denominado TREC (Text REtrieval Conference ). Este desao denominado
de TREC-SDR (TREC Spoken Document Retrieval ), está na base do desenvolvimento dos primeiros sistemas de recuperação de documentos falados no
domínio dos serviços noticiosos difundidos por televisão. Os sistemas que
participaram neste programa de avaliação baseavam-se na combinação das
1
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tecnologias de reconhecimento automático de fala com as tecnologias de recuperação de informação. Estas tecnologias têm sido o suporte das abordagens
mais promissoras ao problema de recuperação de documentos falados.
O trabalho aqui descrito pretende ser uma pequena contribuição para este
esforço colectivo, apresentando um sistema automático de detecção e indexação de tópicos em programas de carácter noticioso difundidos por rádio ou
televisão.
Nas próximas três secções deste capítulo será dada uma visão do actual estado
da arte das tecnologias de reconhecimento automático de fala, da segmentação e indexação de tópicos e das tecnologia de recuperação de documentos
falados, dada a sua relevância para o trabalho desenvolvido.

1.1 Sistemas de reconhecimento automático
de fala
O desempenho dos sistemas de ASR (Automatic Speech Recognition ) é fortemente dependente de muitos factores, tais como: a dependência, ou não, do
orador, a presença de fala contínua, a presença de fala espontânea, ambientes
acústicos silenciosos ou com ruído de fundo, dimensão do léxico do sistema
entre outros. No que diz respeito ao estado actual da tecnologia dos sistemas
de ASR para o Português Europeu, um bom indicador é o resultado obtido
num domínio de elevada complexidade, que é o reconhecimento de fala em
programas de carácter noticioso difundidos pela TV. Neste domínio que acumula vários cenários identicados como críticos, o AUDIMUS.media, sistema
2
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de reconhecimento de fala contínua para o Português Europeu, obtém uma
taxa de erro na descodicação na ordem dos 23%, taxa essa que diminui
para 10% quando se trata de fala em ambientes acústicos sem ruído, como é
o caso das emissões em estúdio1 . Quando o reconhecedor pode ser adaptado
ao orador, experiências realizadas com adaptação dos modelos acústicos do
AUDIMUS.media à fala do pivot, conduziram a um decréscimo da taxa de
erro na ordem dos 2% [62]. Da mesma forma quando a dimensão do léxico e
a complexidade da tarefa é reduzida de forma signicativa como é o caso do
reconhecimento de dígitos isolados, a taxa de erro pode decrescer até valores
inferiores a 0,5%, mesmo que o domínio envolva a fala telefónica [39]. Melhorias na taxa de erro do reconhecimento podem também ser alcançadas à
custa de um maior tempo de descodicação da fala. Apesar dos desempenhos
não poderem ser comparáveis, os congéneres do sistema AUDIMUS.media a
trabalhar noutros idiomas, obtêm no domínio dos serviços noticiosos difundidos por TV, uma taxa de erro inferior a 16% (no caso do inglês) e na ordem
dos 16,8% (no caso do francês), com tempos de descodicação de 1 x tempo
real, [61] e [32].
Todavia, apesar do grande avanço que se tem vericado nesta área, sempre que um sistema de reconhecimento tem de lidar com fala predominantemente espontânea, que é caracterizada por fenómenos de assimilação e
redução, frequentes construções não gramaticais, hesitações, correcções, repetições, pausas preenchidas, entre outros, o desempenho decresce de forma
dramática [28]. Esta constatação está na base de um sentimento crescente
no seio da comunidade cientíca que considera que o processamento da fala
1 Estes resultados foram obtidos numa máquina com processador Pentium IV dual

core a

2,8GHz, 2Gbytes de memória e com um tempo de descodicação inferior a 1 x tempo-real.

3

Capítulo 1: Introdução
espontânea irá necessitar de um deslocamento do paradigma do reconhecimento para a compreensão [30].

1.2 Sistemas de segmentação e detecção
de tópicos
A comparação dos resultados do módulo de segmentação de tópicos com o
estado da arte é complicada devido às diferentes denições de tópico adoptadas nos vários trabalhos. As principais contribuições nesta área são oriundas
de dois programas de avaliação: topic detection and tracking (TDT) e o
TREC video retrieval (TRECVID), ambos co-nanciados pelo NIST (Natio-

nal Institute of Standards and Technology ) e pelo Departamento de Defesa
do Estados Unidos (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA).
O programa de avaliação TDT arrancou em 1999, com o propósito de avaliar várias tarefas, nomeadamente: a segmentação de um programa noticioso
nas diversas peças que o constituem (story segmentation task ); a atribuição
de etiquetas (tags ) a todas as notícias recentes que estejam relacionadas com
tópicos conhecidos pelo sistema (topic tracking task ); a detecção de novos tópicos e o acompanhamento do seu desenvolvimento (topic detection task ). A
noção de tópico adoptada no TDT foi a de um "evento seminal ou actividade,
juntamente com todos os eventos e actividades directamente relacionadas".
Esta denição de tópico considera que uma notícia acerca das vítimas e dos
estragos provocados por uma erupção vulcânica deve pertencer à mesma peça
informativa que descreve a erupção vulcânica [1]. Esta denição de tópico
distancia o TDT de outras vertentes de investigação onde o tópico está re4
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lacionado com categorias de informação [2]. No TDT2001, a segmentação
dos programas segundo este conceito de tópico foi considerada como tendo
sido resolvida, e desde então esta tarefa foi excluída do programa de avaliação. Em 2001 e 2002, as edições do TREC patrocinaram uma nova tarefa
denominada de vídeo track. Esta tarefa dedicada à anotação de conteúdos
de vídeo em suporte digital consolidou-se e conquistou o seu espaço no seio
do programa de avaliação, tornando-se um avaliação independente em 2003
(TRECVID) [3]. Nas duas primeiras campanhas de avaliação do TRECVID,
umas das tarefas propostas era a segmentação de peças em noticiários televisivos (Broadcast News - BN). Apesar desta tarefa do TRECVID ter usado
a mesma denição de peça noticiosa que a adoptada na tarefa de segmentação de peças noticiosas no TDT, existiam diferenças assinaláveis. No TDT
a tarefa de segmentação era realizada online, enquanto que no TRECVID
era realizada de forma oine, o que permitia ter acesso à totalidade do conteúdo do programa para realizar a sua segmentação. Outra diferença entre
estas duas campanhas de avaliação é o facto de no TRECVID a segmentação dos programas poder ser feita com a ajuda dos respectivos vídeos. No
TRECVID, o processamento oine com recurso ao vídeo sendo o cenário
que melhor reecte as condições de trabalho de um "anotador arquivista" é
por conseguinte aquele que mais se assemelha à segmentação realizada neste
trabalho. Os melhores resultados obtidos na tarefa de segmentação das peças
noticiosas do TRECVID foi um valor 0.7 de f-measure [53], valor que atesta
a qualidade dos resultados de segmentação que apresentamos neste trabalho,
tendo para mais em consideração que todo o trabalho aqui realizado não
utilizou a informação de vídeo.

5
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1.3 Sistemas de recuperação de documentos
falados
Os sistemas de Spoken Document Retrieval (SDR) e em particular aqueles
desenvolvidos para o domínio dos serviços noticiosos difundidos por TV têm
vindo a ser formalmente avaliados em larga escala, desde 1997. O programa
de avaliação TREC-SDR, nanciado pela DARPA, tem-se dedicado a avaliar
a recuperação de excertos de notícias faladas difundidas pela rádio ou televisão usando a combinação de duas tecnologias de base: o reconhecimento
automático de fala e a recuperação de documentos falados. O objectivo
principal destas avaliações é o de quanticar o efeito que o desempenho do
sistema de reconhecimento tem no desempenho dos sistemas de recuperação
de excertos de notícias faladas.
A última realização deste evento ocorreu a 14 de Novembro de 2000 tendo
um paradigma da avaliação diferente daquele que tinha sido estabelecido inicialmente no arranque do programa. Na avaliação TREC 2000, o paradigma
associado à tarefa de recuperação de documentos falados, passou a ser, dado
o texto de um tópico, recuperar de uma base de dados de documentos falados,
uma lista de excertos de notícias ordenados por ordem de relevância ao texto
do tópico apresentado. Os documentos falados consistiam em programas de
carácter noticioso, não estavam manualmente segmentados em peças noticiosas e a avaliação teve em conta o conteúdo total dos programas, incluindo
blocos sem notícias. Estas condições eram mais exigentes que as impostas
no TREC-SDR de 1999, onde a avaliação incidiu apenas sobre excertos de
notícias segmentadas manualmente.
6
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Os resultados da avaliação ad-hoc na recuperação de documentos falados
no domínio da difusão de programas de carácter noticioso mostrou sistemas
de SDR com desempenhos comparáveis aos humanos no que diz respeito à
capacidade de encontrar excertos de notícias relevantes em programas de
carácter noticioso, estando estes sem qualquer tipo de segmentação e transcritos automaticamente. Deste modo, considerou-se resolvido o problema da
recuperação de excertos de notícias em programas noticiosos difundidos por
TV, apesar das transcrições automáticas terem taxas de erro na ordem dos
30%.

1.4 Enquadramento no Projecto ALERT
O trabalho aqui descrito não é alheio ao facto de este ter sido realizado no
âmbito do projecto Europeu ALERT (Alert system for selective dissemina-

tion of multimedia information ) [4], no qual o Laboratório de Sistemas de
Língua Falada (L2 F ) do INESC-ID Lisboa, participou activamente. O trabalho realizado por este grupo no âmbito deste projecto iniciado em 2000
com duração de 30 meses, lançou as bases de duas teses de doutoramento,
uma das quais deu origem ao trabalho descrito nesta tese. Um dos principais
objectivos do projecto foi o de desenvolver um sistema de monitorização de
canais de televisão capaz de disseminar, de forma selectiva, informação em
suporte multimedia. O protótipo desenvolvido para o idioma português foi
denominado de SSNT (Sumarização de Serviços Noticiosos Televisivos). O
protótipo SSNT tem a capacidade de monitorizar, de forma contínua, um
canal de TV, e pesquisar nos seus programas de carácter noticioso, notícias
cujos tópicos presentes correspondam ao perl de um determinado cliente. O
7
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sistema ao ser sintonizado para um canal de TV especíco, detecta de forma
automática o princípio e o m de um programa para o qual foi previamente
treinado. Detectado o programa, o sistema grava, transcreve, segmenta, indexa e armazena as peças do programa, de forma automática. Cada um
dos segmentos de áudio que correspondem a peças do programa noticioso,
são posteriormente indexadas com base nos thesauri temático, geográco
e onomástico. Após a entrada desta informação na base de dados, o sistema pesquisa em todos os pers de clientes por aqueles cuja necessidade
de informação melhor se ajustam nas categorias detectadas. Se algum dos
tópicos presentes na notícia vai ao encontro da necessidade de um cliente, é
enviado um e-mail a esse cliente indicando a ocorrência e a localização de
uma ou mais notícias acerca dos tópicos seleccionados. Esta mensagem de
alerta permite que um cliente possa aceder no website do sistema aos excertos de vídeo referentes às notícias seleccionadas. O trabalho descrito nesta
tese, tem como objectivo desenvolver algoritmos de segmentação e indexação
capazes de realizar de forma automática, o trabalho diário feito por um anotador prossional numa cadeia de televisão. Estes prossionais na sua rotina
diária, realizam manualmente a segmentação dos programas noticiosos nas
peças que o constituem e indexam cada uma das peças usando os thesauri
temático, geográco e onomástico. Estas peças noticiosas são posteriormente
disponibilizadas ao público na página de internet da estação de TV.

1.5 Contribuições
Esta secção tem como objectivo dar a conhecer as contribuições mais relevantes do trabalho descrito neste documento. A contribuição de maior relevo do
8
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trabalho aqui apresentado é o desenvolvimento de um sistema automático de
segmentação e indexação de programas noticiosos possível de ser usado como
auxílio nas tarefas realizadas por anotadores prossionais. Os critérios de segmentação e indexação usados neste trabalho reectem o trabalho diário de
anotação de material de vídeo que é realizado manualmente pelos anotadores
prossionais da RTP. Outra contribuição que merece ser relevada é a participação do autor no projecto ALERT, concretamente nas tarefas de denição,
recolha e anotação do ALERT BN corpora, cujos recursos de fala e texto servem de suporte às tecnologias envolvidas no desenvolvimento do protótipo
do sistema SSNT. Esta participação consistiu, entre outras actividades, na
formação de anotadores da RTP e do INESC-ID no uso da ferramenta de
anotação, e nos critérios de anotação a aplicar. Por m, a participação no
desenvolvimento do prótotipo SSNT, mais precisamente no desenvolvimento
dos seus módulos de segmentação e indexação de tópicos pode também ser
considerada uma contribuição relevante, na medida em que os módulos utilizados no SSNT são os módulos de segmentação e indexação descritos neste
documento.

1.5.1 Artigos publicados
Durante o decorrer dos trabalhos descritos neste documento, foram publicados artigos focando as diversas etapas do desenvolvimento e avaliação dos
módulos de segmentação e indexação de tópicos. Nesta secção apresenta-se
uma lista de publicações que engloba um conjunto de artigos publicados em
conferências nacionais e internacionais, um capítulo de livro e uma publicação
em revista.
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Revistas
• R. Amaral, H. Meinedo, D. Caseiro, I. Trancoso, J. Neto, "A Prototype System for Selective Dissemination of Broadcast News in European Portuguese", EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Hindawi Publishing Corporation, vol. 2007, n. 37507, May
2007.

Capítulos de Livros
• R. Amaral, I. Trancoso, "Human Language Technology - Challenges
of the Information Society, chapter Exploring the Structure of Broadcast News for Topic Segmentation", Springer-Verlag, Revised selected
papers of LTC 2007, December 2009.

Conferências Nacionais e Internacionais
• R. Amaral, P. Carvalho, D. Caseiro, I. Trancoso, L. Oliveira, "Anotação Fonética Automática de Corpora de Fala Transcritos Ortogracamente", In Proc. of the PROPOR'99 - IV Encontro para o Processamento Computacional da Língua Portuguesa Escrita e Falada, Évora,
Setembro 1999.

• R. Amaral, I. Trancoso, "Topic Detection in Spoken Documents", In
Proc. of the ECDL'2000 - 4th European Conference on Research and
Advanced Technology for Digital Libraries Lisboa, Portugal, Setembro
2000.
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• I. Trancoso, F. Perdigão, C. Espain, D. Caseiro, R. Amaral, F. Rodrigues, A. Serralheiro, E. Marta, V. Pera, L. Moreira, "An Overview of
the REC Project - Speech Recognition Applied to Telecommunications", In Proc. of the PROPOR'2000 - V Encontro para o Processamento Computacional da LÌngua Portuguesa Escrita e Falada, Atibaia,
Brazil, November 2000.

• R. Amaral, T. Langlois, H. Meinedo, J. Neto, N. Souto, I. Trancoso
(alphabetical order), "The Development of a Portuguese Version of a
Media Watch System", In Proc. of the EUROSPEECH'2001 - 7th
European Conference on Speech Communication and Technology (Interspeech'2001) Aalborg, Denmark, September 2001.

• R. Amaral, I. Trancoso, "Indexing Broadcast News", In Proc. of the
NDDL'2003 - Third Int. Workshop on New Developments in Digital
Libraries, Angers, France, April 2003.

• R. Amaral, I. Trancoso, "Segmentation and Indexation of Broadcast
News", In Proc. of the MSDR'2003 - Workshop on Multilingual Spoken
Document Retrieval, Hong Kong, April 2003.

• J. Neto, H. Meinedo, R. Amaral, I. Trancoso, "A System for Selective
Dissemination of Multimedia Information Resulting from the ALERT
Project", In Proc. of the MSDR'2003 - Workshop on Multilingual
Spoken Document Retrieval, Hong Kong, April 2003.

• R. Amaral, I. Trancoso, "Topic Indexing of TV Broadcast News", In
Proc. of the PROPOR'2003 - 6th International Workshop on Computa11
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tional Processing of the Portuguese Language, Springer, Faro, Portugal,
June 2003.

• R. Amaral, I. Trancoso, "Improving the Topic Indexation and Segmentation Modules of a Media Watch System", In Proc. of the ICSLP'2004
- 8th International Conference on Spoken Language Processing (Interspeech'2004), Jeju, Coreia, October 2004.

• I. Trancoso, J. Neto, H. Meinedo, R. Amaral e D. Caseiro, "An Acoustic
Driven Media Watch System", In Proc. of the Acustica'2004 - Acoustics
European Symposium, Guimarães, Portugal, September 2004.

• R. Amaral, H. Meinedo, D. Caseiro, I. Trancoso, J. Neto, "Automatic
vs. Manual Topic Segmentation and Indexation in Broadcast News",
In Libro de Actas IV-JTH2006 - IV Jornadas en Tecnologia del Habla,
pages 123128, Zaragoza, Espanha, November 2006.

• R. Amaral, I. Trancoso, "Exploring the Structure of Broadcast News
for Topic Segmentation", In Proc. of the L&TC'07 - 3rd Language &
Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge
for Computer Science and Linguistics, Poznan, Polónia, Outubro 2007.

• R. Amaral, I. Trancoso, "Topic Segmentation of a Media Watch System", In Proc. of the PROPOR'2008 - The International Conference on
Computational Processing of Portuguese, Springer, Aveiro, Portugal, 8
a 10 de Setembro, 2008.

• R. Amaral, I. Trancoso, "Topic Segmentation and Indexation in a Media Watch System", In Proc. of the Interspeech 2008 - 9th Annual
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Conference of the International Speech Communication Association,
Brisbane, Australia, 22-26 September, 2008.

• F. Batista, R. Amaral, I. Trancoso, N. Mamede,"Impact of dynamic
model adaptation beyond speech recognition", In Proc. of the 2008
IEEE Workshop on Spoken Language Technology, Goa, India, December 15-18, 2008.

1.6 Cronogramas dos trabalhos realizados
Nesta fase introdutória do documento e da descrição dos trabalhos, impõe-se
uma reexão sobre o tempo associado à realização dos trabalhos aqui descritos. Esta reexão é incontornável, dado o facto de estes trabalhos se terem
prolongado no tempo, a ponto de ter sido necessário realizar uma segunda
inscrição no Doutoramento, como se pode constatar no cronograma representado na gura 1.1. A justicação principal para este prolongamento deve-se à
minha actividade lectiva enquanto docente da Escola Superior de Tecnologia
do Instituto Politécnico de Setúbal, desde Outubro de 1999. Ao longo destes
10 anos de serviço docente em que leccionei 14 disciplinas diferentes, só em
2006 me foi concedida uma dispensa de serviço docente com a duração de
um semestre, para me dedicar aos trabalhos da tese.
Uma análise retrospectiva dos trabalhos realizados, passa por reconhecer
que estes só tiveram início, efectivamente, em 2002 após a recolha do Corpus
ALERT que permitiu o desenvolvimento das tecnologias de segmentação e
indexação de programas noticiosos. Este trabalhos realizados a par com a
actividade lectiva na ESTSetúbal foram interrompidos no segundo semestre
13
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Bolsa da FCT (PRAXIS XXI/BD/15844/98).

Docente na ESTSetúbal

1ª Inscrição no Doutoramento

Fim da 1ª Inscrição no Doutoramento

Projecto REC

Projecto ALERT

2ª Inscrição no Doutoramento

Projecto EDBI*
Recolha dos Corpora

1º Sem.

2º Sem.

1º Sem.

1998

2º Sem.

1º Sem.

1999

2º Sem.

2000
PROPOR 1999

1º Sem.

2º Sem.

2001
PROPOR 2000
ECDL 2000

1º Sem.

2º Sem.

2002

1º Sem.

2º Sem.

2003

EUROSPEECH 2001

1º Sem.

2º Sem.

2004

ICSLP 2004
PROPOR 2003 INTERSPEECH 2003 ACÚSTICA 2004
CBMI 2003
NDDL 2003
*ITHET2004
MSDR 2003
*ICINCO 2004
MSDR 2003

Director do CET de Electromedicina na ESTSetúbal
Dispensa de serviço docente na ESTSetúbal

Entrega da Tese de Doutoramento
(Versão provisória sem revisão das abordagens à segmentação e indexação)

(Duração: 2º semestre de 2006)

Entrega da Tese de Doutoramento

1º Sem.

2º Sem.

1º Sem.

2005

2º Sem.

1º Sem.

*DCIS 2005

2º Sem.

1º Sem.

2007

2006
JTH 2006

2º Sem.

2008
LTC 2007
EURASIP
(Journal)

1º Sem.

2º Sem.

2009
PROPOR 2008
INTERSPEECH 2008
SLT 2008

1º Sem.

2º Sem.

2010
HLT - Book chapter
(Springer-Verlag)

Figura 1.1: Cronograma dos trabalhos relacionados com o Doutoramento.

de 2002, por motivos da minha participação num projecto de e-learning da
ESTSetúbal (Projecto EDBI  Ensino à Distância Baseado na Internet). Este
projecto com duração 2 de anos, terminou no m do primeiro semestre de
2006. Após essa data, obtive uma dispensa de serviço docente de 1 semestre.
Terminado o período da dispensa, a minha actividade lectiva intensicou-se,
com a leccionação de novas disciplinas associadas ao Curso de Licenciatura
em Engenharia Biomédica, recentemente criado na ESTSetúbal. No presente
ano lectivo, portanto 2009/2010, a leccionação estendeu-se ao novo Curso de
Mestrado em Electrónica e Telecomunicações da ESTSetúbal, onde lecciono
duas disciplinas novas. A par desta actividade lectiva, importa referir que,
desde o semestre de 2008, desempenho o cargo de Director do CET de Electromedicina da ESTSetúbal. Estes factos e o distanciamento mental que
estas actividades muitas vezes induziram sobre os trabalhos desta tese, estão
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na origem do seu prolongamento temporal. Ao fazer esta análise retrospectiva da forma como decorreram os trabalhos ao longo destes 10 anos, não
posso deixar de apreciar e agradecer, uma vez mais, a enorme paciência e
encorajamento da minha orientadora Prof. Isabel Trancoso, que nunca se
esquecendo de mim, foi sempre uma fonte constante de incentivos.

1.7 Estrutura da Tese
Este documento encontra-se estruturado da seguinte forma.

• O primeiro capítulo desta tese apresenta, para além da introdução, a
motivação deste trabalho e faz o enquadramento das tecnologias envolvidas neste trabalho. O capítulo termina após se apresentarem as
contribuições mais relevantes e o cronograma dos trabalhos realizados
nesta tese.

• O segundo capítulo faz uma revisão das abordagens usadas na segmentação, indexação e adaptação dos modelos de tópicos

• O terceiro capítulo é dedicado ao Corpora multilingue ALERT, e dá
especial enfoque à versão do Corpus ALERT para o Português Europeu
donde posteriormente foi extraído o corpus para o reconhecimento de
fala e o corpus para a detecção dos tópicos.

• O quarto capítulo descreve o sistema de segmentação dos programas
noticiosos em peças e as experiências realizadas para aferir o seu desempenho.
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• O quinto capítulo descreve dois algoritmos de detecção e indexação de
tópicos e apresenta as experiências e os resultados obtidos com estas
duas abordagens.

• O sexto capítulo descreve o trabalho realizado na adaptação não-supervisionada
dos modelos de tópicos.

• Este relatório conclui-se com o sétimo capítulo onde se apresentam as
conclusões, aplicações relacionadas e trabalho futuro.
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adaptação dos modelos de tópicos
Nos dias de hoje, existe uma grande quantidade de informação na internet
que está disponível para as pessoas poderem aceder. Um exemplo deste tipo
de informação são os portais das estações de TV que disponibilizam diariamente clips de vídeo de peças noticiosas acerca de assuntos da actualidade
informativa. Todavia a disponibilização destes clips de vídeo só é possível
após um trabalho prévio de segmentação e indexação dos programas nas suas
peças constituintes. Este é um dos cenários onde é necessário recorrer a procedimentos que realizem de forma automática, a segmentação dos programas
informativos em unidades semânticas do tipo peça noticiosa. Estas unidades informativas são posteriormente indexadas e sumariadas permitindo, não
só uma navegação mais eciente nos programas noticiosos como também a
17
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possibilidade de no futuro, pesquisar e recuperar todos os clips de vídeo que
estejam associados a uma noticia de interesse. Uma vez que nesta tese as
as tarefas de segmentação e indexação são alvo de estudo e desenvolvimento,
faz-se neste capítulo uma descrição de algumas das abordagens mais referenciadas nesta área, por forma a enquadrar as metodologias adoptadas no
panorama das técnicas de segmentação, indexação e adaptação conhecidas.

2.1 Metodologias de segmentação de
programas noticiosos emitidos em TV
Na tarefa de segmentação de programas noticiosos, existem genericamente
duas perspectivas, se tivermos em conta a estratégia adoptada para a identicação da unidade "peça noticiosa". Uma perspectiva consiste em segmentar
as peças noticiosas através da identicação das suas fronteiras e as abordagens
usadas tendem a modelar os valores das características nos pontos fronteira;
a outra perspectiva baseia-se na identicação dos segmentos noticiosos e as
abordagens modelam a dinâmica temporal dentro de cada peça noticiosa.
A segmentação automática de tópicos é, hoje em dia, feita recorrendo
à informação audiovisual, texto e transcrições automáticas obtidas através
de sistemas de reconhecimento automático da fala. Todavia nem sempre foi
assim. As primeiras abordagens à segmentação incidiram sobre texto escrito,
e de acordo com Rosenberg (2006) [72], datam do início da década de 90. Na
segmentação de texto escrito, as abordagens adoptadas exploram o facto dos
segmentos de texto associados a um tópico tenderem a ser coesos do ponto
de vista lexical. Esta coesão lexical manifesta-se no texto através de cadeias
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de palavras que estando relacionadas, referem-se a um mesmo assunto. Em
sintonia com este princípio, os algoritmos de segmentação do texto, tendem
a explorar características lexicais distintas.
A similaridade semântica é explorada por Moris e Hirst (1991) [64],
Youmans (1991) [83] e Kozima (1993) [52], através de um tesauro, vocabulário
ou rede semântica, respectivamente. A título de exemplo, Kozima em [52]
efectua a segmentação de texto narrativo em segmentos lexicais coesos, caracterizados pela semelhança semântica das palavras que os constituem. Esta
segmentação é feita recorrendo ao indicador Lexical Coesion Prole (LCP)
que através de uma rede semântica, identica as fronteiras de segmentos num
texto.
O método do cálculo da similaridade do coseno em janelas lexicais, Hearst (1997) [41] e Galley (2003) [31], é outra forma de explorar a coesão lexical
nos textos. Hearst em [41] relata a utilização do algoritmo TextTiling na estruturação do texto em segmentos sequenciais, com base na co-ocorrência de
padrões lexicais e na sua distribuição. Por sua vez, Galley em [31] descreve a
segmentação em tópicos não sobre textos escritos ou monólogos falados, mas
sobre transcrições manuais de reuniões envolvendo vários falantes. O algoritmo desenvolvido combina duas fontes de conhecimento: coesão lexical com
evidências linguísticas e acústicas que, extraídas do sinal de fala, indiciam
mudança de tópico (ex: silêncios, sobreposições e alteração do falante).
Com Reynar (1994)[71] e Choi (2000) [25] a segmentação é feita com
base numa matriz de similaridade entre-sequências. Reynar em [71]
descreve um algoritmo optimizado para encontrar fronteiras de tópicos, baseado na repetição de palavras e inspirado na técnica de visualização dot19
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plotting [27]. Na experiência realizada com uma concatenação de artigos do
"Wall Street Journal ", o texto é primeiramente ltrado de modo a remover
palavras funcionais, lematizado e posteriormente, todas as palavras do texto
são enumeradas. Seguidamente, todo o texto é analisado de modo a detectar
co-ocorrências de items lexicais e sempre que tal acontece, todo o item lexical co-ocorrente é convertido num ponto, segundo um eixo cartesiano. Uma
vez que a repetição de items lexicais ocorre com maior frequência dentro de
r egiões que abordam um mesmo tópico, a identicação das fronteiras dos
tópicos irá ocorrer em regiões onde a densidade de pontos é menor.
Kan (1998) [51] explora a repetição de entidades. A segmentação é
feita classicando a função de cada segmento identicado no texto bem como
a sua importância. Os segmentos que estruturam o texto, são determinados
através de um sistema de ponderação soma-nula que pesa todas as ocorrências
de entidades do tipo sintagma-nominal e formas pronominais extraídas do
documento de acordo com o número de ocorrências e a sua distribuição no
texto. A proximidade de duas entidades a menos de uma distância prédenida, faz com que essas entidades estejam unidas dentro de um mesmo
segmento.
Reynar, (1999) [70], os modelos de frequência de palavras para denir a probabilidade condicional de uma fronteira de tópico entre duas regiões
de texto. Na sua abordagem, Reynar combina algumas das características
frequentemente usadas noutros trabalhos, tais como cue words e cue phrases 1 ,
de modo a aumentar ou diminuir a probabilidade condicional da existência de
um fronteira. Na sua abordagem, o texto é ltrado (remoção de funcionais e
1 joining

us/good evening/brought to you by/this just in/welcome back/<person

name> <station>/this is <person name>
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posterior lematização), as entidades mencionadas são identicadas com vista
à detecção de cue words e cue phrases e no m é feito o cálculo da frequência
de bigramas no texto.
Beeferman (1999) em [14] explora a coesão lexical no texto através de

modelos de língua adaptativos. A abordagem estatística de Beeferman
combina duas classes de características. Uma classe baseada em características associadas a tópicos que usa modelos de língua adaptativos de largo
contexto (500 palavras) e de contexto reduzido (3 palavras) para detectar mudanças abruptas de tópicos e outra classe de características baseadas em cue

words. O corpus usado nas experiências são artigos do Wall Street Journal e
transcrições manuais de programas noticiosos televisivos. Outros algoritmos
exploram uma variedade de características linguísticas que podem assinalar
fronteiras de tópico, tais como sintagmas nominais como é o caso de Passoneau and Litman (1997). Passonneau e Litman em [67], descrevem várias
experiências de segmentação usando um corpus de discursos narrativos em
fala espontânea, manualmente anotado. O algoritmo de segmentação é baseado em aprendizagem automática e tem como objectivo encontrar fronteiras
de segmentos usando pistas linguísticas do tipo: sintagmas nominais, cue

words que por vezes explicitam a estrutura do discurso e pausas que quando
precedem fronteiras têm, em média, durações maiores (Passonneau and Litman 1993). Os resultados relevam a importância de usar simultaneamente
múltiplas fontes de conhecimento linguístico na melhoria do desempenho dos
algoritmos de segmentação.
Na segmentação de textos lidos, vulgarmente designados por documen-

tos falados, a grande maioria dos trabalhos realizados descrevem algoritmos
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que efectuam a detecção de fronteiras de tópicos explorando, também, as características do sinal de fala, tais como, entoação, prosódia, variações na taxa
da fala e de F0, e outras características do áudio, como é o caso das pausas
longas. Normalmente, a combinação destas características é feita recorrendo
a diversos mecanismos de aprendizagem, tais como: árvores de decisão
como é descrito em Grosz and Hirschberg (1992) [38], Hirschberg and Nakatani (1998) [42], Passonneau and Litman (1997) [67], Shriberg (2000) [73] e
Tür (2001) [79]. A título de exemplo, Shriberg (2000) [73] e Tür (2001) [79]
descrevem nos seus trabalhos um modelo probabilístico que faz uso de características lexicais e prosódicas combinadas através de dois métodos, modelos de Markov não-observáveis (Hidden Markov Model s - HMMs) e árvores
de decisão, para efectuar a segmentação de programas noticiosos televisivos
nas suas peças constituintes. A combinação de características pode também
ser feita através modelos exponenciais como em Beeferman (1999) [14]
ou através de outros modelos probabilísticas como é o caso de Hajime
(1998) e Reynar (1999) [70].

As campanhas de avaliação do Topic Detection and Tracking (TDT) que
tiveram início em 1999, lançaram o desao de usar na segmentação de programas noticiosos televisivos, o respectivo áudio. Esta tarefa designada por

story segmentation task, motivou o aparecimento de muitas abordagens que
zeram uso das transcrições automáticas e de características extraídas do
áudio, com particular ênfase às associadas aos sinais de fala. Entre estas
abordagens, das quais a já descrita Tür (2001) [79] é um exemplo, importa
referir o trabalho realizado por Rosenberg e Hirschberg (2006) em [72] onde
se descreve uma experiência de segmentação de notícias televisivas para o In22
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glês, Mandarim e Arábico. No seu trabalho, desenvolvem um algoritmo que
combina as características lexicais extraídas das transcrições automáticas de
um sistema ASR com as características acústicas/prosódicas e informação do
falante (speaker diarization - SD). As características lexicais baseiam-se em

cue words, nos valores obtidos nas similaridades locais [41] que determinam
a semelhança lexical de blocos de texto com base na similaridade do coseno
e nos valores obtidos com o método LCseg que sendo baseado no TextTiling,
pondera o valor obtido com a similaridade do coseno numa janela de texto
com um valor obtido a partir das repetições de palavras lematizadas com
conteúdo. As características acústicas/prosódicas são extraídas em regiões
do programa onde o sinal de áudio contém fala, e tem como objectivo dividir essas regiões em segmentos homogéneos de acordo com a identidade
dos falantes. Para estas características, e à semelhança do que é feito nas
lexicais, aplica-se uma janela na vizinhança à esquerda e à direita das potenciais fronteiras, para a qual se extrai o valor de F0 bem como outros valores
obtidos a partir deste; o débito de fala quer em termos do número de tramas
de 10ms num segmento contendo fala, quer em termos do número de vogais
por segundo; e informação referente ao falante obtida através do processo de

speaker diarization. No seu trabalho, Rosenberg e Hirschberg utilizam este
processo para extrair características binárias associadas à intervenção do falante no programa e que visam responder a questões do tipo: "O orador que
antecede esta fronteira é o primeiro orador do programa?", "é a primeira vez
que o orador fala no programa?", "A última vez?", "ocorre uma fronteira de
falante com esta fronteira de segmento?". A combinação destas características serve de entrada a um classicador binário que decidirá se a fronteira em
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causa corresponde ou não a um início de peça noticiosa.
Com o aparecimento das campanhas de avaliação do TREC Video Retri-

eval (TRECVID) em 2003, os algoritmos de segmentação passaram também
a explorar a informação do vídeo. A principal motivação desta campanha
é a de explorar as evidências no vídeo com o objectivo de complementar
ou mesmo suprimir a necessidade de recorrer às transcrições automáticas,
para segmentar programas noticiosos, televisivos. Desde o início da campanha e até à data, os algoritmos de segmentação que exploram a informação
do vídeo, recorrem, na sua grande maioria, ao conceito de shot em vídeo e
às respectivas fronteiras. Um shot é vulgarmente denido como sendo uma
sequência contínua de imagens (frames ) obtidas a partir de uma câmara de
vídeo num determinado momento. Estes segmentos de vídeo denominados
de shots, são as unidades básicas usadas pelos sistemas de manipulação de
vídeo digital baseado no conteúdo do vídeo2 . Associados aos shots estão as
respectivas fronteiras que se denem como sendo o intervalo entre dois shots
contíguos. Estas fronteiras têm um papel muito relevante na segmentação
dos programas televisivos, na medida em que a sua detecção na totalidade
permite obter um recall de 93,3% da totalidade das fronteiras de referência
das peças num programa [57]. As fronteiras que cam por cobrir, estão, na
sua maioria, associadas à apresentação de múltiplas peças pelo pivot, que
não tendo desenvolvimento de vídeo, estão contidas dentro de um único shot.
Uma vez que está fora do âmbito deste trabalho o aprofundar das diversas técnicas de segmentação de vídeo, aconselha-se a consulta de Browne
(2000) [19] que descreve diferentes técnicas de detecção de fronteiras de shots
e avalia o desempenho individual destas bem como o da sua combinação.
2 content-based

broadcasted news video browsing
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Outra referência é a consulta de Smeaton(2004) [53] que constitui um bom

survey das abordagens adoptadas no TRECVID.
Correndo o risco de omitir alguma abordagem, descrevo em seguida algumas abordagens cuja relevância se traduz nas inimeras citações de que são
alvo.
No trabalho de Chairson (2004) em [22]3 a segmentação de programas
noticiosos televisivos é feita recorrendo a uma abordagem estatística baseada em Hidden Markov Model s (HMMs), à semelhança de Christel (2002)
em [26] e Hsu and Chang (2003) em [81]. A segmentação efectuada por
Chairson é hierárquica e caracteriza-se por numa primeira etapa efectuar
uma classicação dos shots com base numa abordagem híbrida que concilia
regras heurísticas com técnicas de aprendizagem automática. A classicação
é feita em 17 categorias semânticas que estando associadas aos shots, foram
consideradas as mais representativas de um conjunto vasto de programas
noticiosos televisivos. Algumas das categorias semânticas usadas são: Introdução/Destaque, Pivot, 2 Pivots, Pessoas, Fala/Entrevista, Reportagem em
directo4 , Desporto, Finanças, Meteorologia e Comerciais. As características
usadas nesta classicação basearam-se: no aspecto visual, neste caso o histograma de cores; características temporais associadas ao áudio, movimento,
mudanças de cenas; características semânticas associadas ao vídeo como é o
caso dos rostos, e associadas às transcrições automáticas como por exemplo
as cue phrases do tipo "boa noite, eu sou <nome da pessoa>", "quando
voltarmos do intervalo...", entre outras. Numa segunda etapa, identicamse fronteiras de peças com base na metodologia HMMs. Esta metodologia
3 esta
4 live

abordagem apresentou os melhores resultados no TRECVID2003
reporting
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caracteriza-se por um modelo HMM de dois estados, que modela a permanência e a transição da peça. O vector de observações associado a cada

shot é constituído pela classicação associada a cada uma das 17 categorias
semânticas, indicador de mudança de cena e à presença de cue phrases no

shot. A terceira etapa apoia-se em regras heurísticas para classicar os segmentos do programa como sendo, ou não, peças noticiosas. As experiências
realizadas com esta abordagem permitiram constatar que o melhor desempenho foi obtido conjugando as características audiovisuais com as transcrições
automáticas.

Qi (2000) [69], ao contrário de Lee que baseia a segmentação das peças na
identicação de segmentos noticiosos, segmenta as peças com base na identicação das suas fronteiras. A abordagem adoptada assenta na sua concepção
hierárquica da estrutura do vídeo. Numa estrutura de três níveis, no nível
inferior o vídeo divide-se em shots, no intermédio, os shots estão agrupados
por cenas, onde cada cena contém um grupo de shots com consistência de
imagem e vídeo, e no nível superior da estrutura estão as peças, onde uma
peça pode conter uma ou várias cenas, como é o caso das peças com desenvolvimento jornalístico, acompanhado por um ou mais vídeos. O algoritmo
desenvolvido por Qi integra a informação audiovisual e faz a segmentação dos
programas em três etapas. Numa primeira etapa o vídeo é segmentado em

shots com base na informação visual. Na etapa seguinte, os shots que foram
detectados são agrupados em cenas com base em semelhanças audiovisuais.
Estas semelhanças resultam da análise da informação visual que consiste na
análise de correlação da cor e da informação do áudio. A informação do áudio
envolve a classicação do áudio em fala, música, som ambiente e silêncio e
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nos segmentos contendo fala, a detecção de mudança de falante. Desta análise audiovisual, todos os shots que sendo contíguos, se estiverem associados
a um só falante e se estiverem correlacionados com base na análise da correlação da cor, são agrupados num só, dando origem a uma cena. Na terceira e
última etapa as cenas são agrupadas em peças, com base em fronteiras previamente obtidas com um algoritmo de detecção do pivot. A detecção do pivot
é realizada por intermédio de um algoritmo de agrupamento que combina a
informação do áudio e do vídeo, por forma a identicar qual o interveniente
no programa que aparece com maior frequência e de forma mais dispersa no
programa.

Liu (2000) [56] propõe um método de segmentação hierárquica semelhante
e constrói, online, pistas visuais e acústicas para identicar pivots. Nesta
abordagem é utilizado um detector de regiões de rostos aplicado apenas na

key-frame de cada shot e é sensível aos erros na detecção de shots. O modo
de funcionamento do algoritmo de detecção do pivot está condicionado pela
capacidade de detectar o início do programa noticioso, através da detecção do
seu jingle. Detectado o início do programa, o primeiro rosto a aparecer nas
primeiras imagens é considerado o rosto do pivot e o algoritmo de detecção
do pivot consiste em detectar este rosto nas imagens do programa. Quando a
detecção do jingle não é conseguida, a detecção do pivot requer um algoritmo
mais pesado. Nestes casos, todas as key-frames do programa são analisadas
com vista à detecção de rostos. A todos os rostos detectados nas key-frames,
são extraídas características em duas regiões da imagem, uma que contém o
rosto e outra, adjacente e mais abaixo, contém o pescoço e uma amostra da
roupa usada pelo detentor do rosto. Esta segunda região tem como objec27
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tivo complementar a informação da primeira que depende fortemente da cor
da pele, que é fortemente inuenciável pelo tipo de iluminação e pelo plano
em que é lmado o rosto. Para cada uma das key-frames contendo rostos,
são extraídas características dessas duas regiões dando origem a um vector.
Posteriormente aplica-se um algoritmo de aglomeração com vista a dar origem a um conjunto nito de aglomerados associados a imagens de rostos.
O aglomerado que no nal apresenta uma dimensão maior corresponde ao
aglomerado cujas imagens contêm o rosto do pivot, visto este aparecer mais
vezes no programa e por conseguinte ter mais key-frame s associadas. Estas

key-frames contendo o rosto do pivot, estão associadas a shots do programa
contendo fala do pivot. Destes shots são extraídos segmentos de áudio contendo fala do pivot que permitirão criar um modelo acústico da fala do pivot.
Com base neste modelo acústico, todo o áudio do programa será analisado
por forma a detectar a presença do pivot no programa. Este procedimento
permite detectar a presença do pivot em regiões do programa onde não aparece o rosto do pivot. Após esta etapa, obtém-se um modelo visual do rosto
do pivot e um modelo acústico da fala do pivot, cuja combinação permite
detectar segmentos do programa associados ao pivot. Esta estratégia de detecção online do pivot, sendo não-supervisionada, permite a sua aplicação
em programas noticiosos provenientes de várias fontes.

Lee (2009) em [57], segue uma abordagem baseada na detecção de eventos,
para segmentar o vídeo de programas noticiosos televisivos. Esta segmentação decorre em duas etapas que se realizam após uma segmentação inicial do
vídeo em shots. A primeira etapa consiste na detecção de eventos associados
ao texto, áudio e vídeo em cada um dos shots. Esta detecção multi-modal
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de eventos tem como objectivo obter um conjunto de fronteiras candidatas
a fronteiras de peças noticiosas. Na segunda e última etapa, para cada uma
das fronteiras candidatas identicadas na etapa anterior, são extraídas várias
evidências na sua vizinhança com o objectivo de poder decidir se a candidata
é efectivamente uma fronteira de peça. A detecção multi-modal é realizada
com base num detector de shots associados ao pivot, que atribui um valor
de probabilidade a cada shot. A detecção no vídeo é feita recorrendo a um
conjunto de 43 detectores de eventos semânticos habitualmente usados na indexação de vídeo e frequentemente relacionados com as fronteiras de peças.
Associado à informação do áudio e dada a importância do tipo de áudio e da
transição deste nas fronteiras das peças, Lee usou um detector de eventos em
áudio que permite identicar segmentos no áudio associados a fala, música,
silêncio e fala com música de fundo. Este detector é baseado em HMMs que
atribuem a cada shot um vector contendo uma medida de conança associada a cada um dos referidos eventos do áudio. A informação textual também
é explorada através de um detector de 16 cue phrases, que foram seleccionadas manualmente com base no critério de serem as frases mais frequentes
encontradas na vizinhança das fronteiras de referência das peças. A detecção destas frases em cada shot é feita sobre a sua transcrição automática
com base num sistema ASR e o número total de cue phrases encontradas
em cada shot é mais uma das características usadas. Após esta detecção
multi-modal, cada fronteira candidata tem uma medida de conança para
cada uma destas quatro fontes de evidências. Na etapa nal, é feita a fusão
destas quatro medidas de conança usando a Máxima Figura-de-Mérito (Ma-

ximum Figure-Of-Merit - MFoM) que permitirá decidir se a candidata é, ou
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não, uma fronteira de peça. Esta abordagem de aprendizagem automática
permite, com base em exemplos positivos e negativos num corpus de treino,
atribuir pesos distintos às várias evidências e desta forma identicar a importância de cada uma na decisão nal. Esta abordagem de fusão mostrou-se
mais adequada do que outras abordagens de aprendizagem automática, tais
como SVM e Máxima Entropia porque a MFoM permite discriminar a importância das características provenientes de várias fontes ao contrário das
outras abordagens que fundem todas as características num vector, dandolhes igual importância. Esta capacidade de discriminar a importância das
características provenientes de várias fontes é muito importante se tivermos
em conta que os shots associados ao pivot, quando considerados fronteiras
de peça, permitem obter um accuracy de 61,7% na segmentação em peças
de programas noticiosos televisivos [58]. Esta experiência permitiu constatar
que o aumento do número de detectores de eventos multi-modal contribui de
forma aditiva, para a melhoria do desempenho do sistema de segmentação.

2.2 Metodologias de indexação de tópicos, em
programas noticiosos emitidos em TV
A metodologia de classicação em tópicos de programas noticiosos emitidos em TV, daqui em diante designados por documentos falados, depende
principalmente da quantidade e da dimensão dos recursos existentes para
uma determinada língua. Quando a quantidade de recursos o permite, a
abordagem mais frequente é o recurso a técnicas supervisionadas que tiram partido das anotações manuais para a construção dos classicadores de
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tópicos. Todavia o processo de anotação manual é um processo moroso e
oneroso o que faz com que na grande maioria dos casos a adopção de técnicas supervisionadas seja impraticável. A situação mais frequente consiste
em ter uma pequena quantidade de dados anotados manualmente que servem de arranque para a construção dos classicadores de tópicos, e numa
fase posterior, usar os classicadores desenvolvidos para indexar corpus de
documentos escritos/falados, com vista a obter-se material de treino adicional que permita dar maior robustez aos classicadores. Este procedimento,
vulgarmente designado por processo semi-supervisionado, foi o adoptado no
trabalho de indexação descrito nesta tese. Existe ainda um terceiro cenário,
de todos o mais restritivo, que se caracteriza pela total ausência de exemplos
de treino anotados manualmente. Nestes casos as abordagens adoptadas são
não-supervisionadas, e baseiam-se maioritariamente nos algoritmos de agrupamento. Um excelente exemplo do uso destas abordagens são as tarefas
denidas no âmbito das avaliações do TDT, nomeadamente, as tarefas de
detecção e acompanhamento da ocorrência de tópicos (TDT) e a detecção
hierárquica de tópicos (Hierarchical Topic Detection - HTD). Na tarefa de
detecção e acompanhamento da ocorrência de tópicos, o desao não é indexar documentos escritos/falados num conjunto de tópicos pré-denidos, mas
sim detectar a ocorrência de novos "eventos" onde cada evento tem uma
localização temporal e espacial bem denida. As técnicas de agrupamento
automático utilizadas são realizadas quer em modo oine quando baseadas
num corpus de notícias escritas previamente recolhido (detecção retrospectiva
de tópicos) ou online quando se acede a um conjunto de notícias publicadas
posteriormente à notícia em análise (look ahead ). Para um conhecimento
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mais aprofundado desta tarefa do TDT, sugere-se a leitura de Chen [24]
que descreve algumas das abordagens realizadas neste domínio e a sua fácil
adaptação ao comportamento da Web e apresenta a sua abordagem baseada
nas técnicas de processamento de língua natural (Natural Language Proces-

sing - NLP) e de recuperação de informação (Information Retrieval - IR)
aplicada na detecção de tópicos em notícias em várias línguas. Na detecção
hierárquica de tópicos, pretende-se organizar os documentos de um corpus de
notícias numa estrutura em forma de grafo directo acíclico, que reicta os tópicos discutidos no corpus. A estrutura hierárquica em forma de árvore, tem
como objectivo estabelecer uma relação de granularidade do evento, onde das
folhas à raiz os eventos vão ganhando alguma generalidade [29]. De modo a
melhor compreender esta técnica de detecção hierárquica, importa relembrar
que as técnicas de agrupamento dividem-se em duas categorias se tivermos
em conta a estrutura dos grupos que se obtém após o término das iterações [49]. No agrupamento hierárquico, ao ser atingido o critério de paragem
obtêm-se grupos que se encontram estruturados de forma hierárquica, cuja
organização em forma de árvore permite estabelecer uma relação de aprofundamento ou generalização de acordo com a forma como circulamos na
árvore, do nó de raiz para as folhas ou das folhas para o nó de raiz, respectivamente. No agrupamento por partição a estrutura é plana e não existe
um relacionamento óbvio entre os diferentes grupos que se obtêm após ter
sido atingido o critério de paragem previamente denido. Também é frequente classicar as técnicas de agrupamento como sendo de aglomeração
ou divisão caso as sucessivas iterações visem juntar os documentos em grupos (circulação ascendente) ou dividir os grupos existentes em grupos ainda
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mais pequenos (circulação descendente) partindo inicialmente de um grupo
contendo todos os documentos do corpus. Um exemplo da utilização desta
abordagem é Trieschnigg em [78] que obteve o melhor resultado na avaliação
do TDT2004. No seu trabalho, Trieschnigg recorre a modelos generativos
dos documentos, isto é, modelos estatísticos de unigramas e cria uma matriz
de distâncias baseada na redução da entropia cruzada (Cross-Entropy Re-

duction - CER), que dene para um dado documento, a diferença entre as
entropias relacionadas com o modelo do corpus e com o modelo de um outro
documento do corpus. A fusão de dois grupos ocorre quando o valor médio
das distâncias entre pares de padrões pertencentes aos dois grupos excede
um determinado limiar. Este e outros trabalhos, tais como Liu [55], Iyer [48]
e Jelinek [50], são exemplos de abordagens não-supervisionadas baseada em
algoritmos de agrupamento. A metodologia mais usada na indexação de tópicos tem sido a semi-supervisionada onde o problema da classicação de
documentos em uma ou mais classes é resolvido através de abordagens bastantes diversas. Um exemplo destas abordagens são os tópicos caracterizados
através de modelos estatísticos de n-grams. Nesta abordagem, cada tópico
a modelar é caracterizado pela probabilidade condicional das palavras nos
documentos pertencentes ao tópico, ou pela probabilidade de ocorrência de
uma sequência de palavras nesse tópico (verosimilhança), caso se assuma a
equiprobabilidade na ocorrência de palavras e tópicos. Deste modo, resulta

P(ω1 , ω2 , ..., ωT ) =

T
+1
Y

p(ωi /ωi−1 , ..., ωi−n+1 )

(2.1)

i=1

onde ω1 e ωT denem as fronteiras das frases, P (ω1 ,ω2 ,...,ωT ) a ordem do
processo de Markov e n o historial a considerar. A construção dos modelos
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segundo esta abordagem apresenta o inconveniente de não permitir explorar
dependências entre palavras relevantes para um dado tópico, que sejam superiores a n xo. Para ultrapassar este problema de miopia, surgiram várias
abordagens, das quais se destacam os modelos de ordem variável, caracterizados por usarem um historial, n, que varia de forma dinâmica de acordo
com os dados de treino disponíveis; os modelos de trigger, caracterizados
por incluírem pares de palavras triggers, que por terem grande relevância
estão inseridos no modelo exponencial; os modelos de cache, que fazem uso
de um factor de ponderação nas verosimilhanças, que é maior para as palavras observadas dentro do historial, n, e que decresce exponencialmente
com a distância a que as palavras se encontram. Outro tipo de abordagem
é a construção de classicadores recorrendo a algoritmos de aprendizagem
automática do tipo redes neuronais (Neural Network - NN) e máquinas de
suporte vectorial (Support Vector Machine - SVM) treinados a partir de
conjunto de exemplos positivos e negativos para cada um dos tópicos de interesse ( [12], [15]). Nestas abordagens, a representação dos documentos é
semelhante à usada nas abordagens vectoriais usadas em IR. Blei em [15]
descreve algumas experiências de classicação binária usando SVM. Nestas experiências, é avaliada a dependência do desempenho dos SVM quando
treinados com vectores de várias dimensões obtidos através do Latent Diri-

chlet Allocation (LDA). Uma estratégia recente são os modelos de tópicos
probabilísticos [76]. Estes modelos generativos assentam no princípio de que
os documentos são uma mistura de tópicos e cada tópico é uma distribuição probabilística de palavras. De acordo com este princípio, para se gerar
um documento é preciso primeiro denir a distribuição dos tópicos no docu-
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mento, isto é, quais são os tópicos presentes no documento e qual o peso de
cada um deles no documento. Posteriormente, para cada palavra a constar
no documento, escolhe-se aleatoriamente um tópico de acordo com a distribuição de tópicos previamente denida e retira-se uma palavra desse tópico.
Através do recurso à inferência estatística é possível com estes modelos de
tópicos realizar o processo inverso, que consiste em identicar qual o conjunto
de tópicos que esteve presente na geração de um conjunto de documentos.
Existe uma grande variedade de abordagens usando o modelo probabilístico
de tópicos, que apesar de partilharem da ideia de que um documento resulta
duma mistura de tópicos, divergem nas considerações estatísticas que são assumidas. Hofmann em [43] e [44] associa o modelo probabilístico dos tópicos
ao método de indexação pLSA (Probabilistic Latent Semantic Analysis ) de
modo a gerar os pesos das misturas dos tópicos. Gildea [34] numa abordagem
semelhante à de Hofmann, junta modelos estatísticos de ordem xa com o
objectivo de capturar contextos distantes, intra-tópico. Blei em [15] introduz
o modelo LDA que é uma extensão do modelo pLSI (Probabilistic Latent Se-

mantic Indexing ), na medida em que dene utiliza a função de densidade das
probabilidades da distribuição de Dirichlet de ordem igual ao número de tópicos existente, para modelar a distribuição dos tópicos em cada documento.
Nesta função densidade de probabilidade, cada parâmetro da distribuição
está associado à contagem a priori do número de vezes que um dado tópico

Tj é amostrado num documento. Uma variante a esta abordagem é descrita
por Griths e Steyvers em [36], [35] e [37] que também utilizam a função
de densidade das probabilidades da distribuição de Dirichlet, para modelar
a distribuição das palavras em cada tópico. Neste caso, cada parâmetro da
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distribuição pode ser interpretado como a contagem a priori do número de
vezes que uma dada palavra é amostrada num tópico. Nesta abordagem,
quando o número de tópicos é muito inferior ao número de palavras, a formulação do problema é semelhante aquela que se apresenta no LSA [21]. É
frequente a comparação dos modelos de tópicos probabilísticos com o Latent

Semantic Analysis (LSA) na medida em que ambos consistem numa operação de factorização matricial que permite obter uma representação mais
compacta do conteúdo dos documentos. Os modelos de tópicos podem ser
interpretados como uma operação de factorização matricial, onde a matriz
das co-ocorrências normalizadas das palavras-documentos é decomposta no
seus valores singulares [43]. Dessa operação resultam duas matrizes, a matriz
palavras-tópicos e matriz tópicos-documentos cujos vectores são distribuições
de probabilidade. No LSA, a factorização matricial consiste na decomposição da matriz das co-ocorrências das palavras-documentos nos seus valores
singulares. Dessa operação resultam três matrizes, a matriz com vectores de
palavras, a matriz diagonal com os valores singulares e a matriz com os vectores de documentos. A modelação de tópicos também sido em sido usada na
detecção de tópicos em transcrições automáticas de reuniões, onde a importância dos tópicos foi estudada por Lisowska [54] e Banerjee [8]. Um exemplo
é a abordagem não-supervisionada de Purver [68], semelhante à realizada por
Blei [15] e Griths e Steyvers [37] onde os modelos lexicais dos tópicos são
construídos durante o processo da segmentação automática das transcrições,
à semelhança de Imai [47] e Barzilay [11]. A abordagem através dos modelos de tópicos conduz a uma representação do conteúdo dos documentos
baseada numa distribuição de tópicos, ao invés da representação vectorial
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baseada em palavras, ou termos, frequentemente usada em abordagens de
recuperação de informação. Estas abordagens usam vectores de vocabulário
reduzido, e a classicação é feita através de funções que calculam a distância de um documento aos vectores representativos de cada um dos tópicos.
No caso das transcrições automáticas dos documentos falados, a dimensão
do vector resulta da redução do vocabulário usado pelo reconhecedor, um
processo que é frequentemente realizado através da remoção de palavras funcionais, lematização e esquemas do tipo TF-IDF (Term FrequencyInverse

Document Frequency ), LSI (Latent Semantic Indexing ), Probabilistic Latent
Semantic Indexing (pLSI) ou LDA.
Dada a importância que as abordagens baseadas na aprendizagem automática, têm para o trabalho de indexação descrito neste documento, optou-se
por apresentar no nal desta secção uma descrição mais pormenorizada de
duas técnicas de aprendizagem automática que foram utilizadas neste trabalho de indexação.

2.2.1 Classicador naive Bayes
Um dos classicadores desenvolvidos para efectuar a indexação múltiplos
tópicos em peças de programas noticiosos é do tipo naive Bayes. Este classicador baseia-se na teoria de Bayes, cujo formalismo pode ser apresentado
da seguinte forma:
De acordo com a teoria de decisão de Bayes, a probabilidade a posteriori
de T i dado W, isto é, a probabilidade da presença do tópico T i numa peça
caracterizada pela sequência de palavras observada W, dene-se por
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P(Ti /W ) =

p(W/Ti ).P(Ti )
p(W )

(2.2)

onde p (W /Ti ) é a verosimilhança (likelihood ) do tópico que dene a probabilidade de se observar a sequência W no tópico T i , P(Ti ) a probabilidade
a priori que dene a probabilidade do tópico T i ocorrer numa determinada
peça e p(W ) a evidência (do inglês evidence) que dene a probabilidade da
sequência de palavras observada, W, ocorrer, sabendo que

p(W ) =

M
X

p(W/Tj )P(Tj )

(2.3)

j

onde M é o número total de tópicos. Como o valor desta probabilidade
é independente do tópico, e como tal, é igual para todos os tópicos, então
esta probabilidade actua apenas como um mero factor de escala, sendo indiferente para a tomada de decisão da presença, ou não, de determinado
tópico. Quanto à probabilidade a priori, P(Ti ), neste caso assume-se uma
equiprobabilidade de ocorrência de qualquer tópico, tal que

P(Tj ) =

1
para ∨ j ∈ T
M

(2.4)

Concluindo, o cálculo das probabilidades a posteriori para cada um dos
tópicos é realizado recorrendo unicamente às verosimilhanças, assumindo-se
que

P(Ti /W ) ≈ p(W/Ti )

(2.5)

No cálculo das verosimilhanças assume-se a independência na sequência
das palavras em W.
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Seja W uma sequência de palavras transcritas automaticamente pelo ASR
que foram ltradas com vista à remoção de palavras funcionais e de palavras
com medida de conança inferior a um dado limiar e que posteriormente
foram processadas com vista à sua lematização. Esta sequência é formada
por palavras que pertencem a um vocabulário nito ν (derivado do adoptado
pelo ASR) e dene-se por

(2.6)

W = w1 , w2 , ..., wN , wi ∈ ν

Seja ainda T o conjunto fechado de tópicos que constitui o espaço de
classicação, tal que
(2.7)

T ∈ {T1 , ..., Tk }
Então a verosimilhança de W dado Tk dene-se como

Y

P (W/Tk ) = Pk (W ) = P (wN /w1 , ...wN −1 , Tk ) =

Pk (wt /w1 , ...wt−1 );

1≤t≤N

(2.8)

se assumirmos a independência entre palavras tal que

(2.9)

Pk (wj /wi ) = Pk (wj ) × Pk (wi );
então teremos

P (W/Tk ) =

Y

Pk (wt /w1 , ...wt−1 ) =

1≤t≤N

Y

Pk (wt );

(2.10)

1≤t≤N

que corresponde à verosimilhança de um classicador do tipo naive Bayes.
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2.2.2 Classicador SVM
A utilização dos SVMs no âmbito desta tese tem como objectivo avaliar o
seu desempenho na resolução deste problema da classicação em duas classes,
mais precisamente a pertença ou a não pertença ao tópico. A resolução deste
tipo de problema foi proposta por Vapnik em 1992 e consistiu na procura
de um hiperplano separador das duas classes [80]. A formalização deste
problema pode ser visto da seguinte forma:
Assuma-se que nos são dados exemplos de treino tal que

{xi , yi }, i = 1, ..., l, yi ∈ {−1, 1}, xi ∈ Rd ,
em que xi é um vector de características de dimensão m e yi dene a
pertença/não-pertença a uma dada classe, +1 e −1 respectivamente. Suponhamos que temos um hiperplano que separa os exemplos que pertencem
a uma dada classe (exemplos positivos), dos que não pertencem (exemplos
negativos), como se ilustra na gura 2.1.
Os pontos x que assentam sobre o hiperplano satisfazem a relação

w · x + b = 0,
onde w é o vector ortogonal ao hiperplano, |b|/kwk é a distância do
hiperplano à origem, medida na perpendicular e kwk é a norma euclidiana
de w.
Consideremos d+ (d− ) a distância mais curta que vai desde o hiperplano
separador até ao exemplo positivo (negativo) mais próximo. Dene-se mar-

gem do hiperplano separador como sendo d+ + d− . Para o caso da separação linear, o algoritmo SVM procura maximizar a margem do hiperplano
separador.
Esta margem estabelece-se da seguinte forma:
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Figura 2.1: Formalismo dos SVMs.

Vamos supor que todos os dados de treino satisfazem as seguintes restrições:

xi · w + b ≥ +1 para yi = +1

(2.11)

xi · w + b ≤ −1 para yi = −1

(2.12)

estas equações podem ser combinadas para dar origem à desigualdade

yi (xi · w + b) − 1 ≥ 0 ∀i

(2.13)

Os pontos que vericam a igualdade da equação (2.11), estão assentes
no hiperplano H2, que é ortogonal a kwk e dista da origem de |b|/kwk.
Da mesma forma, os pontos que vericam a igualdade da equação (2.12),
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estão assentes no hiperplano H1. Da equação (2.13), podemos constatar

→
que a margem do plano separador é de 2/k−
w k, pois os pontos assentes nos
hiperplanos H1 e H2 vericam as equações xi · w + b = −1 e xi · w + b = +1,
respectivamente. Os pontos que assentam sobre os hiperplanos H1 e H2 são
os vectores de suporte, que denem uma margem que é maximizada pelo
algoritmo SVM.

2.3 Metodologias de adaptação na indexação
de tópicos, em programas noticiosos
emitidos em TV
Nos últimos anos tem havido um interesse cada vez maior na transcrição
automática de reuniões multi-laterais, cuja sumarização e indexação facilitam a futura recuperação por parte daqueles interessados na análise do seu
conteúdo. Este cenário apresenta aos sistemas Automatic Speech Recogni-

tion (ASR) alguns desaos, na medida em que a fala é espontânea, provém
de diálogos ou conversações e versa assuntos sobre tópicos especícos. Os
sistemas ASR usados neste cenário usam modelos de língua de n-grams que
aproximam o histórico às m-1 mais recentes palavras. Estes modelos são
usualmente treinados com uma grande quantidade de dados de background
(out-of-domain ), juntamente com uma pequena quantidade de dados extraídos de anteriores reuniões (in-domain-data ). Todavia, a quantidade de dados
sobre o domínio que é usada no modelo de língua é muito reduzida quando
comparada com os dados usados para construir o modelo de língua genérico.
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Este facto deve-se ao facto de que ou não é possível ou é muito moroso recolher dados sobre o domínio a partir das actas de reuniões anteriores ou
arquivadas. É neste contexto que se desenvolveram técnicas de adaptação
dos modelos de língua, que permitem adaptar os modelos de língua genéricos através da utilização de textos escritos contendo assuntos relacionados
com os temas abordados no domínio das reuniões. Deste modo, conseguemse transcrições automáticas com menor taxa de erro. As metodologias de
adaptação usadas são usualmente classicadas como sendo supervisionadas,
semi-supervisionadas ou não-supervisionadas. A literatura recente mostra
alguns trabalhos de adaptação dos modelos de língua dos ASR baseados no
conhecimento de tópico em diferentes domínios, tais como notícias televisivas,
gravações de aulas e reuniões. Um denominador comum destas abordagens é
que elas modelam os tópicos usando o Probabilistic Latent Semantic Analy-

sis (pLSA) ou LDA, a partir dos quais se estimam os unigramas usados
para escalar os modelos de língua de background. Esta estratégia constitui
uma alternativa às abordagens de adaptação clássicas que recorrem a interpolação de modelos ou de contagens. Silla [74] descreve um sistema não
supervisionado de detecção automática de tópicos em documentos que faz
uso do Tesauro Wordnet [63]5 . Não tendo como objectivo classicar todos os
segmentos de texto de um documento com tópicos pré-denidos, o sistema
identica um conjunto de assuntos distintos que são abordados no seu interior, com vista à sua posterior sumarização. Para tal, é usado um algoritmo
de agrupamento que agrupa frases relacionadas semanticamente com base no
cálculo de uma distância obtida a partir da Wordnet. Numa primeira etapa,
5 Miller,

George A. "WordNet - About Us."WordNet. Princeton University. 2009.

http://wordnet.princeton.edu
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todo o documentado é anotado com entidades mencionadas6 com o objectivo
de se removerem de todas as frases, palavras que não sejam substantivos.
Este procedimento, sendo suportado pelo facto dos substantivos terem maior
riqueza semântica que qualquer outro elemento do discurso, conduz também
a uma representação mais reduzida do documento. Após esta ltragem, é
construída uma matriz de distância que irá registar em cada posição a distância entre duas frases presentes no documento. A distância em causa é
uma distância do tipo semântico semelhante à descrita em [20], e é calculada a partir da distância entre os substantivos das duas frases com base no
Tesauro Wordnet. Denida a matriz de similaridades semânticas, as frases
do documento são agrupadas usando um algoritmo de agrupamento. Para
tal, dene-se inicialmente K grupos7 a partir das K similaridades semânticas
mais fortes, de modo a que cada grupo seja formado pelos substantivos das
frases que o constituem. Constituídos os grupos iniciais, segue-se um procedimento iterativo que visa agrupar todas as frases do documento aos K grupos.
Para tal, em cada iteração é calculada a distância de todas as frases aos K
grupos, e ao par frase-grupo que obteve a menor distância, a frase será adicionada ao grupo e este será actualizado. Este processo repetir-se-á até que
todas as frases do documento pertençam aos K grupos. Neste procedimento
de agrupamento é irrelevante a sequência ou a ordem de aparecimento das
frases no documento, ao contrário da abordagem usada por Larocca em [65].

6 Anotação
7o

realizada usando o Bill's Part of Speech Tagger [18].
número K depende do grau de síntese que se pretende obter na sumarização nal

do documento
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2.4 Sumário
Concluída a revisão das abordagens à segmentação, indexação e adaptação
dos modelos de tópicos, a próxima secção descreve a recolha de um corpus
de notícias televisivas para o Português Europeu. A recolha do corpus foi
realizada no âmbito do Projecto Europeu ALERT e teve como motivação o
desenvolvimento das tecnologias associadas a um protótipo de difusão selectiva de informação.
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O corpus de notícias televisivas para o Português Europeu utilizado neste
trabalho, daqui em diante denominado de Corpus ALERT, foi recolhido no
âmbito do Projecto Europeu ALERT em estreita cooperação com a empresa RTP, a estação pública de televisão portuguesa, nossa parceira no
projecto [4]. Recolhido com o objectivo de servir ao desenvolvimento de um
protótipo de difusão selectiva de informação para um dos idiomas do consórcio, neste caso o Português Europeu, o corpus inclui diferentes tipos de
programas informativos, desde nacionais a regionais, genéricos ou de domínio
especíco (ex: notícias de desporto ou nanceiras), emitidos de manhã ou no
nal da noite. A dimensão de um corpus com este propósito e o facto de que
até à data de início do projecto, não existia nenhum corpus com estas características para o Português Europeu representou na altura um grande esforço
exigido ao consórcio Português. A denição dos requisitos mínimos tiveram
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em conta o propósito da construção deste corpus, o de permitir desenvolver
as tecnologias de reconhecimento de fala e da detecção de tópicos. Na medida em que estas tecnologias têm como suporte uma forte base estatística,
o factor quantidade é fundamental e a limitação imposta a este parâmetro
deveu-se apenas ao tempo necessário para recolha e processamento destes
dados em tempo útil para o projecto. Tendo presente esta condicionante, e
tendo sido identicadas três necessidades distintas em termos de anotação e
transcrição dos dados, foram especicados três subconjuntos, a saber: Spe-

ech Recognition (SR), Topic Detection (TD) e Joint Evaluation (JE), cuja
caracterização se efectua ao longo desta secção. A realização dos trabalhos
aqui descritos, mostraram, com o passar do tempo, que o Corpus ALERT e
mais especicamente o subconjunto SR, se tornou insuciente para proporcionar a grande diversividade de cenários com que se tem de lidar quando
se faz segmentação dos programas noticiosos em peças, nomeadamente em
termos da presença de um ou dois pivots ou a presença de um pivot temático
numa rubrica do programa. Esta evidência motivou a recolha posterior de
um pequeno conjunto extra de programas que permitiu colmatar os cenários
de segmentação em falta. Nas próximas secções descreve-se cada um dos subconjuntos que constituem o Corpus ALERT bem como os corpora adicionais
que vieram posteriormente a ser recolhidos.

3.1 Corpus de reconhecimento de fala
O corpus para o reconhecimento automático da fala (Corpus SR), tem como
objectivo principal o treino e avaliação do AUDIMUS, o sistema de reconhecimento de vocabulário extenso para o Português Europeu. Este corpus é
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constituído por um leque bastante variado de programas de carácter informativo, quer de índole geral, quer de índole mais especíca dedicada, por
exemplo, à cultura e à economia. A caracterização deste corpus em termos
do tipo de programas e respectiva duração (horas:minutos:segundos) é feita
na tabela 3.1.
Tabela 3.1: Constituição do subconjunto do corpus SR.

Programa

Treino
No Prog. Dur. Total

24 Horas
Acontece
Jornal 2
Jornal da Tarde
Notícias
País Regiões
País Regiões Lisboa
RTP Economia
Telejornal
Total

4
9
7
8
8
13
7
13
30
99

Desenvolvimento
No Prog. Dur. Total

1h
2h
4h
6h
1h
5h
2h
1h
24h
46h

2
1
1
1
1
1
1
2
3
13

51m
14m
35m
50m
9m
23m
18m
7m
175m
6h

Avaliação
No Prog. Dur. Total
2
1
1
1
1
1
1
2
2
12

A cada um dos programas do subconjunto SR está associada informação
de áudio, vídeo e um cheiro de anotações que descreve a estrutura (peças
noticiosas, falantes, ruído ambiente), e o conteúdo do programa. A anotação dos dados foi feita recorrendo à ferramenta de anotação denominada
Transcriber [9], de acordo com os critérios de transcrição denidos pelo consórcio linguístico LDC (Linguistic Data Consortium ) para o Corpus HUB-4
(Broadcast News Evaluation English Test Material ) [3]. Em virtude do trabalho desenvolvido no âmbito desta tese incidir só sobre um subconjunto
do Corpus SR, nomeadamente o conjunto de emissões do programa noticioso "Telejornal", daqui em diante, sempre que for feita uma referência ao
subconjunto SR deve-se entender como uma referência ao subconjunto do
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corpus SR composto pelas emissões do programa noticioso "Telejornal". O
corpus de emissões do "Telejornal" contém aproximadamente 28h de programas noticiosos recolhidos durante um período de 3 meses. É constituído por
35 programas noticiosos onde 15 programas são apresentados por um único
pivot e os restantes 20 programas têm ainda um pivot temático, neste caso
o pivot dedicado só a notícias desportivas que aparece no último terço do
programa noticioso. Este corpus foi transcrito manualmente e encontra-se
dividido nos conjuntos de treino (24h), desenvolvimento (175m) e avaliação
(91m).

3.2 Corpus de detecção de tópicos
O Corpus para detecção automática de tópicos (Corpus TD), foi recolhido
com o objectivo de desenvolver, treinar e avaliar o módulo de detecção de
tópicos. Apesar de partilhar algumas semelhanças com o Corpus SR, entre as quais o facto de ser composto por emissões do programa noticioso
"Telejornal" também presente no Corpus SR, existem algumas diferenças,
nomeadamente, a dimensão deste (300h) a anotação por tópicos e a ausência de transcrição ortográca do conteúdo das peças. A recolha do corpus
decorreu num período de 9 meses (Fevereiro a Outubro de 2001) e resultou na gravação de cerca de 300 horas de áudio oriundas de 133 programas
do noticiário da noite (Telejornal). Todos os programas foram segmentados
manualmente em blocos e classicados em peça/destaque/não-transcrito1 de
acordo com o seu conteúdo. Os blocos classicados como "peça" contêm o
desenvolvimento de uma notícia caracterizada por abordar um assunto espe1 do

inglês report/(headline ou teaser)/nontrans
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cíco e por envolver um ou mais interlocutores num dado espaço geográco.
Todas as peças foram manualmente indexadas através dos thesauri temático,
geográco e onomástico (nomes de pessoas, empresas e instituições). Adicionalmente, o conteúdo destas peças foi transcrito automaticamente usando o
AUDIMUS. Os blocos classicados como "destaque" ou são uma síntese das
peças mais "importantes" a apresentar ou apresentadas no programa (head-

lines ), dependendo se é feito no início ou m do programa, respectivamente,
ou dizem respeito ao anúncio de uma peça que ainda será abordada até ao
nal do programa (teasers ). Estes blocos não foram anotados por tópicos,
mas o seu conteúdo foi transcrito pelo AUDIMUS. Os blocos classicados
como "não-transcritos" dizem respeito a anúncios com propósitos comerciais
e aos respectivos marcadores de áudio (jingles ), e como tal, não foram alvo de
qualquer tipo de processamento, isto é, não foram anotados por tópicos nem
o seu conteúdo foi transcrito. No que diz respeito à anotação por tópicos,
importa referir que no âmbito do projecto ALERT, o conceito de tópico foi
denido formalmente como sendo um conjunto de descritores saídos de um
tesauro temático. De acordo com este conceito de tópico, o Corpus TD foi
segmentado manualmente em peças informativas contendo uma só notícia, e
cada peça indexada com múltiplos tópicos.

Tesauro Temático, Geográco e Onomástico
A anotação manual do corpus foi feita com base nos thesauri temático, geográco e onomástico. Este tipo de anotação foi realizado na RTP por anotadores que, diariamente, realizam esta tarefa de classicação/indexação de
material de vídeo. O tesauro temático está estruturado em conformidade com
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as normas geralmente adoptadas pela EBU (European Broadcasting Union ),
e é constituído por 21 áreas temáticas, onde os conceitos se encontram relacionados numa forma hierarquizada. Em virtude de se ter manifestado o interesse em identicar segmentos dos programas noticiosos dedicados à previsão
meteorológica, adicionou-se o tema "meteorologia" que numa comparação
com a estrutura de um tesauro corresponde a uma árvore de um só nível, ou
seja, uma árvore com uma só folha.
A tabela 3.2 ilustra o domínio temático abrangido pelas 22 áreas temáticas
do Corpus TD.
Tabela 3.2: Áreas temáticas presentes no Corpus TD.
Tesauro Temático

Tema resumido

Tag

Agricultura, Pecuária, Pescas e Silvicultura

Agricultura

Ambiente e Energia

Ambiente e Energia

Arte, Cultura, Linguística e Literatura

Arte e Cultura

Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia

CT

Comunicação, Documentação e Informação

Comunicação

CDI

Defesa Nacional, Forcas Armadas Policiais e Segurança

Defesa e Segurança

Desporto e Lazer

Desporto e Lazer

Economia, Finanças e Comércio

Economia e Finanças

EFC

Educação e Formação

Educação e Formação

EF

Efemérides

Efemérides

Ef

Habitação

Habitação e Viver

Ha

História

História

Hi

Industria

Industria

In

Justiça e Direito

Justiça e Direito

JD

Meteorologia

Meteorologia

Me

Organização Política

Organização Política

OP

Ética e Religião

Ética e Religião

ER

Saúde e Alimentação

Saúde e Alimentação

SA

Sociedade e Sociologia

Sociedade e Sociologia

SA

Trabalho e Emprego

Trabalho e Emprego

TE

Transportes

Transporte

Tr

União Europeia

União Europeia

UE

APPS
AE
ACLL

DNFAPS
DL

A segunda coluna da tabela 3.2 contém uma designação abreviada do
domínio temático que, embora não represente na totalidade o espectro do
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referido domínio, tem como objectivo permitir designar o domínio de uma
forma mais condensada, tal como a terceira coluna da referida tabela. O tesauro temático contém 7781 descritores e 1615 não-descritores, cujas relações
se estabelecem da seguinte forma:
- relações hierárquicas do tipo termo geral (TG) e termo especíco (TE)
- relações associativas do tipo termo relacionado (TR)
- relações de equivalência tais como use por (UP) ou usar em caso (UC)

Além destas relações, existe uma etiqueta denominada nó explicativo
(NE), que dá algumas indicações contextuais para o uso do respectivo descritor. A gura 3.1 ilustra um excerto da estrutura do tesauro temático.

Figura 3.1: Árvore de conceitos hierárquicos  tesauro temático.

Para melhor compreender a organização da informação contida no tesauro
temático, vamos concentrar a atenção no descritor "atleta". Este descritor
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tem um termo geral designado "agente desportivo", que é o nó da árvore
imediatamente superior, e pertence ao domínio temático "Desporto e Lazer".
O descritor "atleta" tem pelo menos três termos especícos, nomeadamente:
"atleta deciente", "atleta amador" e "atleta prossional". Tal signica que
qualquer um destes termos tem um grau de especicação maior do que o
nó superior, para o domínio em questão. No exemplo, também podemos
ver que o termo não-descritor "sursta" quando presente no texto deve ser
substituído pelo descritor "atleta". Este descritor tem uma nota explicativa
que indica quais as situações em que deve ser usado. O descritor "atleta
deciente" tem, pelo menos, um termo relacionado de nome "deciente",
signicando que existe um descritor relacionado noutra árvore de domínio
temático (Sociedade e Sociologia). A distribuição dos descritores entre os
vários níveis do tesauro temático está representada na tabela 3.3.
Tabela 3.3: Distribuição dos descritores entre os níveis do tesauro.

Nível do Tesauro
1o nível
2o nível
3o nível
4o nível
5o nível
6o nível
7o nível
8o nível
9o nível
10o nível

Descritores [%]
0,2%
7,6%
48,3%
26,5%
11,8%
3,8%
0,9%
0,6%
0,2%
0,0%

Os thesauri onomástico e geográco têm 1765 e 1890 entradas, respectivamente. Estas entradas são usadas para identicar os falantes presentes nas
notícias e não as pessoas que são alvo das notícias.
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Como já foi referido, o Corpus TD é constituído por 133 emissões do
programa noticioso "Telejornal" do canal público RTP1, o que para um
total de 149 horas, dá uma duração média por programa de 67 minutos.
Estes 133 programas que constituem o corpus deram origem a 4021 peças
noticiosas (média de 30 peças por programa) e 808 destaques (média de 6
por programa). As 4021 peças noticiosas foram classicadas com um ou mais
tópicos, dando origem à distribuição apresentada na gura 3.2.
Classificação Multi-tópicos

5 TpP
2,6%

4 TpP
8,7%

> 5 TpP
1,3%

3 TpP
17,8%

1 TpP
41,2%

2 TpP
28,5%

Figura 3.2: Número de tópicos por peça (TpP) no Corpus TD.

A representatividade dos domínios temáticos nas 4021 peças noticiosas
que constituem o corpus TD é desigual tal como se pode constatar na gura 3.3.
Importa referir que nesta análise uma peça classicada com n tópicos foi
usada como exemplo positivo de treino para cada um dos n tópicos.
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CDI
4,8%
TE
5,5%

SA
4,7%

EFC
4,3%

DNFAPS
7,4%

CT
4,3%ACLL
3,5%
AE
3,4%
RE
2,9%

Ha; 2,7%

Me; 1,9%

OP
7,9%

Other
9,3%

In; 1,1%
APPS; 1,1%
Ef; 1,0%

JD
8,5%

EF; 0,9%
DL
13,5%
Tr
9,1%

Hi; 0,3%
UE; 0,2%

SS
10,8%

Figura 3.3: Distribuição dos domínios temáticos no Corpus TD.

A distribuição de peças associadas aos exemplos positivos e negativos
para cada domínio temático encontra-se ilustrada na gura 3.4.
À semelhança do Corpus SR, também o Corpus TD foi divido nos conjuntos de treino, desenvolvimento e avaliação. O desenho deste corpus teve
o cuidado de garantir uma distância temporal entre as notícias presentes no
treino e na avaliação. Este procedimento é essencial para que se consiga
recriar as condições reais de funcionamento de um sistema de detecção de
tópicos. O conjunto de treino foi recolhido entre Março e Agosto de 2001, e é
constituído por 85 programas, dos quais 2451 são peças (notícias) e 530 são
destaques. As 2451 peças com uma dimensão média de 312 palavras cada,
dão origem a 6073 exemplos de treino aquando do seu desdobramento pelos
múltiplos tópicos. Este desdobramento deve-se ao facto de que muito frequentemente uma peça noticiosa é classicada com mais de um tópico. Estas
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Figura 3.4: Distribuição dos exemplos positivos/negativos por cada tópico do Corpus TD.

peças irão desdobrar-se em múltiplas peças, tantas quanto o número de tópicos distintos presentes. A título de exemplo, uma peça classicada com os
tópicos "Desporto e Lazer" e "Sociedade e Sociologia" irá desdobrar-se em
duas peças, uma peça usada para construir o modelo de tópico DL e outra
para o modelo SS. Este procedimento justica a diferença entre o número de
peças distintas e o número de peças presentes usadas no treino dos tópicos. O
conjunto de desenvolvimento coincidiu com os dados recolhidos em Setembro
de 2001 e inclui 21 programas, correspondendo a 699 peças distintas e 144
destaques. As 699 peças distintas dão origem a 1172 peças aquando do seu
desdobramento pelos múltiplos tópicos. O conjunto de avaliação é referente
aos dados recolhidos em Outubro de 2001. Este conjunto inclui 27 progra57
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mas, correspondendo a 871 peças distintas e 134 destaques. Uma vez mais,
o desdobramento por tópicos das 871 peças distintas dá origem 1528 peças
distribuídas pelos 21 tópicos.

Na gura 3.5 está representado a distribuição dos tópicos nos conjuntos
de treino, desenvolvimento e avaliação.

Figura 3.5: Distribuição dos tópicos nos conjuntos de treino, desenvolvimento e
avaliação.

Na gura 3.6 é possível ver a relação entre peças classicadas com um
tópico e peças classicadas com múltiplos tópicos, para cada um dos 22 domínios temáticos do tesauro.
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Figura 3.6: Distribuição por tópico das peças anotadas com um ou mais tópicos.

3.3 Corpus de avaliação conjunta
O corpus de avaliação conjunta (Corpus JE), é na realidade um subconjunto
do conjunto de avaliação do Corpus TD que foi também anotado ao mesmo
nível que o corpus SR. Neste sentido constitui um conjunto que tendo sido
anotado em diversos níveis permite avaliar os diferentes módulos envolvidos
na construção de um sistema de media watch. O Corpus JE contém aproximadamente 13h de programas noticiosos transcritos manualmente, não só de
forma ortográca como também em termos de tópicos. Este corpus foi recolhido nas duas últimas semanas previstas para a recolha de Corpus ALERT
com o objectivo de permitir a avaliação conjunta das tecnologias de reconhecimento e de indexação de tópicos integradas no protótipo a desenvolver.
Sendo constituído por 14 programas noticiosos "Telejornal" este corpus tem
39,0% das suas peças classicadas com múltiplos tópicos que correspondem
aos descritores de nível superior. Metade dos 14 programas são apresentados por um único pivot e a outra metade têm também um pivot temático
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dedicado só às notícias desportivas que aparece no último terço do programa
noticioso.

3.4 Extensão do Corpus ALERT
A necessidade de aumentar a complexidade do algoritmo de segmentação de
modo a dar resposta a uma maior diversidade de cenários motivou a recolha
de um corpus adicional. O Corpus ALERT não possui programas noticiosos
apresentados por dois pivots principais. Este facto motivou a recolha de
um conjunto extra de programas noticiosos cuja caracterização passaremos
a fazer.

3.4.1 Corpus TVI01
O Corpus TVI01 contém aproximadamente 4h de programas noticiosos totalmente transcritos. Este corpus originalmente designado de EB (extra broad-

cast new ), foi recolhido a partir da estação de TV privada, TVI, em 2001.
A importância desta recolha deve-se ao facto de que neste canal é frequente
aparecer nos programas noticiosos um comentador de notícias em estúdio,
ou a presença de dois pivots em simultâneo. Por este facto, recolheu-se um
corpus composto por três programas noticiosos onde um dos programas é
apresentado por um único pivot mas inclui diálogos muito frequentes com
um comentador de notícias em estúdio. Os outros dois programas são apresentados por dois pivots e um deles inclui também um comentador de notícias
em estúdio.
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3.4.2 Corpus RTP07
A necessidade de comparar o desempenho das tecnologias aqui apresentadas
com o trabalho realizado por uma empresa de media watch prossional motivou a recolha de um corpus mais recente em 2007 (Corpus RTP07). Este
corpus contém aproximadamente 6 horas de programas noticiosos segmentados manualmente e indexados por tópicos pela empresa MediaMonitor. O
corpus foi usado para avaliar o desempenho do nosso sistema de media watch
a todos os níveis. Todos os 6 programas noticiosos que constituem este corpus
têm um só pivot e nenhum pivot temático.

3.4.3 Corpus MW
Com o objectivo de avaliar a exequibilidade de realizar o trabalho da MediaMonitor
de forma automática recolheu-se um corpus que tendo as mesmas características que o Corpus RTP07 é 36 vezes maior. Esta escala só foi possível
recorrendo à totalidade dos programas noticiosos segmentados e anotados
manualmente pela MediaMonitor, à data da constituição do Corpus MW.
O Corpus MW é constituído por programas noticiosos da RTP emitidos
durante 2007 e 2008. Os programas foram segmentados manualmente em
peças noticiosas e cada peça foi indexada manualmente com um conjunto
de tópicos. Este processamento manual dos programas foi efectuado pela
empresa MediaMonitor. As transcrições ortográcas das peças, foram obtidas de forma automática recorrendo às transcrições do AUDIMUS. O corpus
é constituído por 215 emissões do programa noticioso "Telejornal" que deram origem a 5874 peças noticiosas (média de 27 peças por programa) e a
707 destaques (média de 3 por programa). O número de tópicos usado pela
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MediaMonitor alterou-se durante o último ano. Enquanto que durante os
primeiros meses a principal distinção entre tópicos era de cariz geográco
(nacional e internacional), nos meses seguintes a classicação englobou também tópicos de cariz temático. Nesta sub-divisão identicaram-se 9 tópicos
temáticos também passíveis de se dividirem e darem origem a outros novos
tópicos, todavia esta estrutura hierárquica não foi usada de forma consistente
nem estava bem explícita. Na realidade, a indexação manual das peças noticiosas facultada pela empresa veio num cheiro em formato HTML, na qual
todos os tópicos de uma peça noticiosa, estavam escritos na mesma linha,
separados por um sinal de pontuação. Na gura 3.7 é possível ver o extracto
de um destes cheiros HTML, contendo a segmentação e indexação manual
de um Telejornal.

RTP1

TeleJornal

2008/01/07

Início: 19:58:45

Fim: 19:59:13

Duração: 00:00:29

Vítor Constâncio (Governador Banco Portugal) disponível para explicações. Casinos autorizados a ter espaço para fumadores.
Tradição controversa. Naufrágio de pesqueiro em França, único sobrevivente é português.
Rat# 1098.0 Rat% 11.6
Headline/Teaser
RTP1

TeleJornal

2008/01/07

Início: 20:00:15

Fim: 20:03:24

Duração: 00:03:10

Vítor Constâncio (Governador Banco Portugal) disponível para explicações no Parlamento e indica que já afirmou que já deu
ordens para que o processo de investigação ao caso BCP seja investigado rapidamente.
Rat# 1161.6 Rat% 12.3
Nacional, Economia/Empresas, Governo
Vitor Constancio
RTP1

TeleJornal

2008/01/07

Início: 20:03:25

Fim: 20:04:53

Duração: 00:01:29

Os dois candidatos à liderança do BCP vão apresentar os seus projectos ao Conselho Superior do BCP.
Rat# 1149.8 Rat% 12.2
Nacional, Economia/Empresas, Governo

Figura 3.7: Excerto de um Telejornal do Corpus MW.
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Aos nove tópicos temáticos e dois geográcos foi adicionado o tópico
meteorologia dada a sua importância. Nos programas noticiosos, o tópico
meteorologia raramente foi identicado como tópico na indexação manual.
Frequentemente, as peças associadas ao boletim meteorológico foram classicadas com o tópico nacional, mas incluíram a designação "boletim meteorológico" no título da peça. Dada a importância deste tópico para o módulo
de segmentação, extraiu-se do título destas peças a informação do tópico.
Após esta fase de selecção de tópicos, obteve-se uma lista de 12 tópicos,
cujos domínios temáticos se encontram representados na tabela 3.4.

Tabela 3.4: Lista de tópicos da MediaMonitor.

Tópicos MediaMonitor
Ambiente
Desporto
Economia
Educação
Internacional
Justiça
Meteorologia
Nacional
Política
Saúde
Sociedade
Segurança

Se considerarmos que um primeiro nível está associado à nacionalidade
da peça informativa então 58,5% das 5874 peças foram classicadas como
dizendo respeito à realidade nacional, 19,8% como internacional, 20,0% referente a observações internacionais feitas sobre a realidade nacional e os
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restantes 1,8% foram classicados com outros tópicos que não os nacional/internacional (gura 3.8). Se considerarmos os outros tópicos como sendo
do segundo nível, na medida em que abaixo dos tópicos nacional e internacional podem ocorrer qualquer um dos outros, então o número de tópicos do
segundo nível por peça encontra-se representado na gura 3.9. Da análise
desta gura constatamos que 41,1% das peças foi classicada com um só tópico do 2o nível e que 50,4% das peças foram classicadas com dois tópicos do
2o nível o que signica que só 8,5% das peças foi classicada com mais de dois
tópicos do 2o nível o que contrasta com o Corpus TD onde esta percentagem
atinge os 30,3%.
Sem; 1,7%
Na-In; 20,0%

Na; 58,6%

In; 19,7%

Figura 3.8: Distribuição dos tópicos Nacional (Na), Internacional (In), Misto (NaIn) e sem nacionalidade (Sem) no Corpus MW.

4 TpP; 0,5%

3 TpP; 8,0%

1 TpP; 41,1%

2 TpP; 50,4%

Figura 3.9: Número de tópicos por peça.

64

Capítulo 3: O Corpus ALERT para o Português Europeu
Quanto à distribuição de todos os tópicos no Corpus MW, esta é algo
desigual como se pode constatar pela gura 3.10.
So; 11,5%

Am; 1,8%

De; 5,6%
Ec; 7,8%

Ed; 1,6%

Se; 8,0%

Sa; 2,7%

In; 14,0%

Po; 14,9%

Ju; 3,9%
Me; 0,5%

Na; 27,7%

Figura 3.10: Distribuição dos tópicos no Corpus MW. Am= Ambiente; De= Desporto; Ec= Economia; Ed= Educação; In= Internacional; Ju= Justiça; Me=
Meteorologia; Na= Nacional; Po= Política; Sa= Saúde; Se= Segurança; So= Sociedade.

A divisão do Corpus MW para o treino, desenvolvimento e avaliação foi
feita da seguinte forma: os últimos 9 meses de 2007 foram usados no treino
dos modelos de tópicos (167 programas), Janeiro de 2008 foi usado como conjunto de desenvolvimento (23 programas) e Fevereiro/Março como conjunto
de teste (25 programas). Cada programa tem a duração média de 1h, com
um único intervalo publicitário detectado pelo detector de jingles. A distribuição dos tópicos pelos conjuntos de treino, desenvolvimento e avaliação do
Corpus MW encontra-se representada na gura 3.11.
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30,0%

Treino

Desenv.

Avaliacao

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
Am

De

Ec

Ed

In

Ju

Me

Na

Po

Sa

Se

So

Figura 3.11: Distribuição dos tópicos pelos conjuntos de treino, desenvolvimento e
avaliação do Corpus MW.

Na indexação, como iremos ver mais pormenorizadamente no capítulo 5,
é importante ter não só exemplos para treinar o modelo estatístico de um tópico (exemplos positivos), como também é importante ter exemplos de peças
não pertencentes a esse tópico (exemplos negativos). Quanto aos exemplos
positivos, estes são constituídos por peças que foram classicadas como tendo
a presença desse tópico. Todavia as peças que constituem os exemplos positivos para um dado tópico também podem ter sido classicadas com outro
tópicos. A gura 3.12 mostra, para cada tópico, a relação entre os exemplos positivos só classicados com esse tópico (exemplos positivos puros) e
os exemplos positivos classicados também com outros tópicos (exemplos
positivos impuros) no Corpus MW.
É curioso reparar na existência de exemplos positivos impuros associados
ao tópico Meteorologia. Tal deve-se ao facto de que algumas das peças referentes à previsão meteorológica também foram também classicadas com
o tópico Sociedade. Isto ilustra a maior inconsistência deste corpus relativamente ao Corpus ALERT.
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100%
nExImpuros

19,1%

90%

nExPuros
20,7%

80%
70%
60%

82,8%
90,8%

92,8%

50%

94,7%

94,3%

99,2%

97,1%

99,3%

80,9%

40%

79,3%

30%
20%

9,2%

7,2%

5,7%

5,3%

10%

17,2%

0,8%

2,9%

Ed

Sa

0,7%

0%
Po

So

Se

Ec

De

Ju

Am

Me

Figura 3.12: Relação entre exemplos positivos puros (nExPuros) e exemplos positivos impuros (nExImpuros) para cada um dos tópicos do Corpus MW.

Feita a descrição do Corpus ALERT para o Português Europeu bem como
os corpora extra que foram constituídos no sentido de complementar o Corpus ALERT, vamos seguidamente descrever o sistema de segmentação de
programas informativos em peças noticiosas.
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Segmentação de programas
noticiosos
Os programas noticiosos gravados pelo sistema ALERT são, numa primeira
fase caracterizados em termos do conteúdo áudio. Esta caracterização tem
como objectivo segmentar e classicar de forma automática o ambiente acústico durante o desenrolar do programa, os falantes que intervêm e na presença
de fala, efectuar a sua transcrição automática1 . Esta informação é posteriormente facultada ao módulo de segmentação que irá dividir o programa
noticioso nas peças que o constituem. Importa referir que a segmentação
descrita nesta tese tem um carácter arquivista na medida em que os diferentes ângulos de visão de um evento noticioso dão origem a peças distintas.
Neste capítulo dedicado à descrição da segmentação dos programas noticiosos, faz-se inicialmente uma descrição da estrutura típica dos programas
1 este trabalho de pré-processamento do áudio foi realizado por Hugo Meinedo no âmbito

da sua tese de doutoramento.
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noticiosos emitidos por televisão. Seguidamente, apresenta-se o resultado da
etapa prévia onde é feita a caracterização automática do áudio, de modo a
dar a conhecer o tipo de dados que é apresentado à entrada do algoritmo de
segmentação. Nas secções seguintes descreve-se a metodologia de segmentação utilizada e apresentam-se os resultados experimentais.

4.1 Estrutura dos programas noticiosos em TV
Os programas noticiosos2 têm na sua maioria uma estrutura própria. Estes
programas são constituídos por uma sequência de blocos informativos que
abordam determinados assuntos (peças noticiosas), ou fazem uma síntese
dos assuntos mais relevantes a abordar ou abordados ao longo do programa
(destaques noticiosos). Estes dois tipos de blocos têm características distintas
não só quanto ao tipo de informação que contêm como também quanto às
características visuais e acústicas. As peças noticiosas, na sua grande maioria,
têm uma parte introdutória que é apresentada em estúdio pelo pivot seguidas
do respectivo desenvolvimento informativo que normalmente ca a cargo de
um ou mais jornalistas. Na sequência do desenvolvimento informativo podem
decorrer uma ou mais entrevistas conduzidas ou pelo jornalista ou pelo pivot,
de volta em estúdio, como se ilustra na gura 4.1.
Todavia nesta sequência de eventos existem alguns indicadores muito importantes, tais como, o facto de todas as peças iniciarem com o pivot e terminarem ou com o jornalista na sequência de uma entrevista em campo ou com
o pivot caso este adiante mais algum apontamento referente à peça apresen2 entenda-se,

programas radiofónicos ou televisivos de transmissão de notícias
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Figura 4.1: Estrutura típica de um programa noticioso de TV.

tada. Quanto aos destaques noticiosos estes ou são uma síntese das peças
mais "importantes" a apresentar ou apresentadas no programa (headline ),
dependendo se é feito no início ou m do programa, respectivamente, ou dizem respeito ao anúncio de uma peça noticiosa que ainda será apresentada
até ao nal do programa (teaser ).
É com base no conhecimento desta estrutura que se desenvolveu o algoritmo de segmentação descrito neste capítulo. Na secção seguinte dá-se a
conhecer o tipo de dados que o módulo de segmentação dispõe na sua entrada,
de modo a permitir uma melhor compreensão do algoritmo de segmentação
desenvolvido.
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4.2 Pré-processamento do áudio
A segmentação de um programa noticioso é uma das etapas na cadeia de
processamento do sistema SSNT, como se pode observar na gura 4.2. Este
sistema, como já foi referido, tem a capacidade de monitorizar um canal de
TV, gravar programas noticiosos, segmentar e classicar o seu conteúdo para
posteriormente disseminar esta informação de forma selectiva e em suporte
multimédia.

Audio

Jingle
detection

Audio
segmentation

Speech
recognition

Jingle

XML
file

Capitalization

Search

Summarization

Topic
segmentation &
classification

Punctuation

PoS
Tagging

Figura 4.2: Cadeia de processamento do sistema SSNT.

A cadeia de processamento do sistema SSNT é constituída por vários
módulos. No início da cadeia de processamento do SSNT está o detector
de jingles. Este detector é responsável por monitorizar, de forma contínua,
o áudio de um canal de TV e detectar, de forma automática, o princípio e
o m de um programa noticioso. Detectada a ocorrência do programa de
interesse, o sistema grava o áudio do programa com vista ao seu posterior
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processamento.
A etapa que se segue tem como objectivo segmentar o áudio do programa
num conjunto de segmentos sequenciais e disjuntos no tempo com dimensão
temporal variável, cujo denominador comum é apresentarem uma homegeneidade em termos de valores das características acústicas no seu interior. Esta
segmentação é realizada em três fases. Numa primeira fase, o áudio é divido
em segmentos acusticamente homogéneos. Na fase seguinte, os segmentos
são classicados quanto à presença ou ausência de fala no seu interior, bem
como ao ambiente acústico do segmento de áudio (música, silêncio ou ruído
de fundo). A terceira e última fase da etapa de segmentação do áudio incide
apenas nos segmentos onde foi detectada a presença de fala e tem como objectivo caracterizar o falante. Esta caracterização consiste na classicação do
falante quanto ao género e na atribuição de um identicador unívoco dentro
do programa. Este identicador, indica qual o agrupamento cujas características da voz estão mais próximas daquelas que estão presentes no segmento
de áudio. Para o algoritmo de agrupamento que está na base deste procedimento de identicação, foram treinados alguns agrupamentos que estão
associados a falantes especícos que na sua maioria são pivots de programas
noticiosos. Ainda durante esta fase, é realizada mais uma iteração de segmentação, onde o segmento de áudio é divido em segmentos mais pequenos
com dimensões semelhantes à duração de uma frase.
Portanto, a esta etapa de segmentação do áudio, o programa noticioso
encontra-se dividido em segmentos acusticamente homogéneos cujo conteúdo
foi classicado em termos do ambiente acústico presente no segmento de
áudio, presença ou ausência de fala, e se for o caso, género e identicador do
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falante.
A etapa seguinte usa o reconhecedor de fala contínua Audimus.media para
descodicar os segmentos que contêm fala de modo a gerar uma transcrição
automática do seu conteúdo. O reconhecedor atribuí a cada uma das palavras
transcritas uma probabilidade que reecte a medida de conança associada
à sua descodicação. Após esta etapa, os segmentos transcritos pelo ASR
passam pelas etapas de capitalização e pontuação com o propósito de enriquecer a qualidade das transcrições. Nesta fase da cadeia de processamento,
o áudio do programa está segmentado, classicado e transcrito. Toda a informação extraída nas etapas anteriores foi sendo compilada num cheiro XML,
onde cada segmento de áudio se encontra representado por um bloco de texto
descritivo denominado por TranscriptSegment. Nesta fase da cadeia de processamento, a etapa que se segue é a de segmentação e indexação por tópicos.
Tal como o nome indica, o objectivo desta etapa é o de numa primeira fase
dividir o programa em peças noticiosas e na fase seguinte classicar as peças
com múltiplos tópicos. A última etapa da cadeia de processamento, consiste
em sumariar as peças noticiosas com base nas suas transcrições automáticas.
Findas as etapas de processamento do sistema SSNT, o programa noticioso encontra-se dividido em peças noticiosas, estando cada peça classicada com múltiplos tópicos e devidamente sumariada. Este processamento
é essencial para que este documento multimédia possa ser posteriormente
pesquisado com vista à recuperação das notícias de interesse.
Na gura 4.3 pode-se ver uma peça noticiosa que resulta da cadeia de
processamento do sistema SSNT.
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Figura 4.3: Peça noticiosa obtida à saída do sistema SSNT.

A peça da gura 4.3 encontra-se anotada da seguinte forma: numerada
tendo em conta a ordem em que aparece no programa; identicada temporalmente quanto ao seu início e duração no programa; título; transcrição
automática com pontuação, capitalização e indexação com múltiplos tópicos.
No exemplo que se segue, é possível ver o processamento realizado pelas
etapas do sistema SSNT que têm como objectivo enriquecer as transcrições
automáticas dos documentos multimédia.

• chove forte desde sábado no rio grande do sul e em santa catarina
pelo menos cinquenta cidades foram atingidas pelo temporal desde mil
pessoas estão desabrigadas ou rio grande do sul um homem morreu
e duas pessoas estão desaparecidas metade de são sebastião do caí a
setenta quilómetro de porto alegre está debaixo de água

• [spk1001] Chove forte desde sábado no Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina pelo menos, cinquenta cidades foram atingidas pelo temporal,
desde mil pessoas estão desabrigadas ou Rio Grande do Sul um homem
morreu e duas pessoas estão desaparecidas. [spk2002] Metade de São
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Sebastião do caí a setenta quilómetro de Porto Alegre está debaixo de
água. Tema: segurança, nacional
A descrição destas etapas de processamento do sistema SSNT, é essencial
para a abordagem a este capítulo que tem como objectivo descrever o processo
de segmentação do programa em peças noticiosas. Feita a descrição da cadeia
de processamento onde não só se enquadrou a etapa de segmentação em
peças noticiosas como se caracterizou os dados que são disponibilizados ao
algoritmo de segmentação, a secção seguinte descreve em detalhe o algoritmo
de segmentação desenvolvido.

4.3 Algoritmo de segmentação
O algoritmo de segmentação tem como objectivo dividir um programa noticioso nas diferentes peças que o constituem. Esta divisão do programa em
peças noticiosas pode ser feita explorando a estrutura típica dos programas
noticiosos. Num programa noticioso emitido por televisão, o pivot é responsável por apresentar todas as peças noticiosas. Este facto faz com que a
detecção da presença do pivot ao longo do programa seja um passo essencial
para a detecção de todas as fronteiras associadas ao início das peças. Uma
característica típica associada ao papel de pivot é a frequência com que este
intervém ao longo do programa. O facto do pivot ser o responsável pela introdução das peças faz com que este seja o falante que aparece com maior
frequência em todo o programa noticioso. Esta evidência constitui um dos
indicadores mais robustos para a identicação do falante que num programa
noticioso emitido por televisão desempenha o papel de pivot [10]. Esta cons76
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tatação levou-nos, numa primeira fase, ao desenvolvimento de um algoritmo
que extraía fronteiras de peças noticiosas em todas as transições de falantes
do tipo não-pivot/pivot. O desempenho deste algoritmo, daqui em diante
designado por algoritmo de referência, permitiu estabelecer um termo de
comparação para as versões que vieram a ser posteriormente desenvolvidas.
A análise da segmentação efectuada pelo algoritmo de referência evidenciou
várias fragilidades, sobressaindo como mais críticas a elevada taxa de falsos alarmes e a perda de uma fronteira entre duas peças quando a primeira
só tem a introdução do pivot. Esta constatação motivou um estudo mais
aprofundado da estrutura típica de um programa noticioso em TV, com o
objectivo de identicar um conjunto adicional de características e heurísticas
relevantes à tarefa de segmentação. Este estudo conduziu ao levantamento
de um conjunto de cenários típicos, usualmente associados aos casos de falsos
alarmes ou apagamentos na detecção de fronteiras (ver gura 4.4).

A constatação destes cenários e a análise mais pormenorizada da estrutura típica de um programa noticioso com as características do Telejornal, e
em particular das peças que o constituem, permitiu identicar um conjunto
adicional de características consideradas relevantes à descrição estrutural do
programa, tais como a duração mínima temporal de uma peça noticiosa e o
tempo de duração mínimo necessário à introdução de uma peça. Estas características permitiram denir novas heurísticas, tais como a redução de peças
demasiados curtas para serem posteriormente indexadas por tópicos, e por
conseguinte, reduzir a elevada taxa de falsos alarmes. Em vez de denir denir manualmente as heurísticas bem como o valor de todos os limiares a elas
associados, treinou-se uma CART (Classication And Regression Tree ) [17].
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Figura 4.4: Cenários frequentes em programas noticiosos do canal RTP, onde P1 e
Pt representem segmentos contínuos no áudio do programa contendo fala do pivot
principal e do pivot temático, respectivamente: (a) duas peças noticiosas típicas,
a começar com o pivot do programa; (b,c) peças a iniciarem dentro de segmentos
contínuos no áudio do programa contendo fala do pivot; (d) início de um destaque
após a conclusão de uma peça; (e) início de uma peça após o terminus de um
destaque apresentado pelo pivot do programa; (f) início de uma peça temática
apresentada pelo pivot temático, após a conclusão de uma peça apresentada pelo
pivot do programa; (g) múltiplas intervenções do pivot no decorrer de uma peça;
(h) início de um destaque após a ocorrência de um jingle.

A CART foi treinada a partir das transcrições manuais do conjunto de treino
do corpus SR, usando o programa Wagon3 . A construção da CART teve como
objectivo o de classicar o início de cada TranscriptSegment como sendo, ou
não, a fronteira que marca o início de cada peça.
As características usadas no treino da CART foram as seguintes:

• O número total de intervenções do falante em todo o programa (speaker
3 Edinburgh

Speech Tools Library
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turns );

• O tempo total de fala do falante em todo o programa noticioso;
• A duração do TranscriptSegment ;
• O género do falante (masculino, feminino);
• A caracterização acústica do ambiente em que se desenrola a peça
(clean, noise e music );

• A presença ou ausência de fala no TranscriptSegment ;
• O tempo acumulado de fala a jusante do início do presente TranscriptSegment. O tempo acumulado abrange a duração do presente TranscriptSegment e de todos aqueles, que contendo fala, surgem na sequência da intervenção do falante;

• Indicação da posição, ou não, do TranscriptSegment dentro de uma
região de entrevistas. Esta região de entrevistas é caracterizada pela
alternância ininterrupta de dois falantes.
Cada amostra de treino da CART contém as 8 características atrás descritas para o presente TranscriptSegment bem como para o TranscriptSegment
anterior, dando origem a um vector de dimensão 16. Após se ter denido os
dados de treino, criou-se uma CART usando apenas as características mais
relevantes para a obtenção do máximo desempenho aferido no corpus de desenvolvimento. A (gura 4.5) mostra a CART resultante deste processo de
optimização.
É interessante reparar como a CART ignora as potenciais fronteiras de
peças em regiões associadas a entrevistas, por exemplo, eliminando segmentos
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Figura 4.5: Representação da CART. As características da CART são: SpkTurns
= O número total de intervenções do falante em todo o programa; LastSpokenFlag
= A presença ou ausência de fala no TranscriptSegment anterior; ForwardTalkDuration = O tempo acumulado de fala a jusante do TranscriptSegment ; AudioType
= A caracterização acústica do ambiente em que se desenrola a peça.

curtos com fala do pivot. Esta abordagem, daqui em diante será denominada
pela abordagem de 1 etapa.
A abordagem da CART lida bem com programas informativos que têm
uma estrutura simples, isto é, um único pivot, mas falham com estruturas
mais complexas como é o caso de dois pivots. A necessidade de lidar com
este potencial cenário motivou o estudo dos programas noticiosos emitidos
por um canal de televisão privado (TVI). Este estudo permitiu constatar que
os dois pivots são aqueles que apresentam um número maior de intervenções no programa e que a selecção automática dos dois falantes com maior
número de intervenções no programa conduz à identicação dos dois pivots
num programa noticioso. Esta constatação, levou-nos a desenvolver uma
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abordagem consistindo num algoritmo de 2 etapas. Numa primeira etapa,
se o programa foi caracterizado como tendo dois pivots, é feita uma pesquisa
para procurar os dois falantes mais frequentes no programa. A caracterização da tipologia do programa noticioso quanto à existência de 1 ou 2 pivots
bem como à inclusão no programa noticioso de um pivot temático é feito de
forma manual e constitui um dado externo a facultar ao algoritmo de segmentação. A fraca representatividade de programas com mais do que um
pivot no corpus de treino impediu o desenvolvimento de abordagens automáticas. Identicados os falantes, estes são considerados os dois pivots do
programa e os seus identicadores de cluster são fundidos num único e novo

cluster associado a um novo falante. Esta primeira etapa do algoritmo é de
re-clustering e funciona como um pré-processamento necessário à segunda
e última etapa que consiste na aplicação da CART. Esta abordagem de 2
etapas foi avaliada só no Corpus TVI01.

4.3.1 Explorando a estrutura temática
A abordagem com a CART também falha na presença de um pivot temático
responsável pela apresentação de determinadas peças temáticas, durante um
certo período de tempo do programa noticioso. Com vista a lidar com estruturas ainda mais complexas, envolvendo um pivot temático (ex., desporto)
que assume temporariamente o controlo do programa noticioso, adoptou-se
uma abordagem de multi-etapas onde a segmentação e a indexação por
tópicos se entrelaçam. Deste modo, se o programa foi identicado manualmente como tendo um pivot temático (gura 4.6.a), numa primeira etapa é
feita uma segmentação que identica potenciais fronteiras de peças em todas
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as co-ocorrências de uma pausa (silêncio no áudio) precedida pela tomada
de palavra do pivot do programa de modo a denir as marcas candidatas
a fronteiras de peças (gura 4.6.b). Estudos mostram que esta heurística
permite detectar grande parte das fronteiras de peças num programa noticioso [45]. Após esta primeira etapa em que é feita a segmentação automática
do programa em potenciais peças noticiosas, cada peça é indexada com a
presença/ausência do tópico desporto, o único para o qual existe um pivot
temático no nosso corpus (segunda etapa). Identicadas as peças indexadas
com esse tópico (gura 4.6.c), essas são agrupadas por forma a constituir uma
só região. Após este agrupamento, procura-se o falante mais frequente nessa
região que será identicado como o pivot temático. Feita a identicação do
pivot temático, esta região, que corresponde a um conjunto de peças desportivas agrupadas, é segmentada utilizando a mesma heurística aplicada na
primeira etapa (gura 4.6.d). As fronteiras identicadas nesta segunda etapa
são adicionadas às fronteiras obtidas na etapa anterior de modo a dar origem
ao conjunto das potenciais fronteiras das peças no programa noticioso. Nesta
fase, estão identicadas todas as potenciais fronteiras de peças, na medida
em que as duas primeiras etapas têm como objectivo reduzir o apagamento
de fronteiras (aumentar a cobertura à custa da precisão) e todo o processamento posterior (terceira etapa) visa remover falsas fronteiras, isto é, reduzir
a taxa de falsos alarmes (aumentar a precisão mantendo a cobertura).

A terceira e última etapa usa o mesmo tipo de regras extraídas pela
CART para remover fronteiras dentro de regiões de entrevistas, ou fronteiras
que denem introduções de peças por parte do pivot demasiado pequenas ou
fronteiras que denam peças demasiado pequenas para a sua posterior clas82
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Figura 4.6: Segmentação em Multi-Etapas.

sicação por tópicos. De facto, a classicação por tópicos de peças noticiosas
de muita curta duração é algo ruidosa. A denição do tamanho mínimo
que um evento informativo (peça ou destaque) pode ter, foi feita analisando
todos os programas que constituem o conjunto de treino e desenvolvimento.
Desta análise constatou-se que a duração mínima de um evento informativo
ocorreu num destaque e foi de 5,6 segundos.
O número relativamente pequeno de peças introduzidas pelo pivot temático impediu-nos de treinar uma nova CART que aprendesse estas regras
automaticamente.
A análise do comportamento desta abordagem multi-etapas também evidenciou que, enquanto as notícias de desporto necessitam de ser divididas
nas peças que as constituem, para outros tópicos, ocorre o problema oposto.
De facto, são frequentes os falsos alarmes associados ao tópico meteorologia,
que frequentemente é dividido em múltiplas peças, devido às pausas relati83
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vamente grandes feitas pelo pivot entre as previsões do tempo para as várias
partes do país. De modo a lidar com este problema, efectuou-se uma etapa de
indexação por tópicos para detectar peças sobre meteorologia. Quando duas
ou mais peças adjacentes são detectadas, elas são agrupadas numa única. O
tipo de características usadas na CART torna o nosso segmentador de tópicos
muito dependente do bom desempenho do módulo de pré-processamento de
áudio principalmente da sua capacidade de identicar correctamente o pivot.

4.3.2 Teste de campo ao protótipo do sistema ALERT
Nesta fase de desenvolvimento dos trabalhos de segmentação, foi realizado
um teste de campo no INESC que teve como objectivo avaliar o modo de funcionamento do protótipo do sistema ALERT bem como o estado de desenvolvimento das tecnologias envolvidas, mas agora na óptica do utilizador. Este
teste de campo que se encontra descrito no anexo A.1, permitiu constatar
que o apagamento de fronteiras é um problema crítico. De facto, o algoritmo
de segmentação depara-se com algumas limitações, nomeadamente:

• Falha quando toda a peça é apresentada e desenvolvida pelo pivot, sem
que haja lugar a quaisquer entrevistas e sem que haja uma pequena
pausa no nal da peça. Neste caso, irá ocorrer uma fusão das duas
peças.

• O algoritmo falha quando o destaque não é detectado por uma alteração
falante/condição acústica de fundo, e também não é seguido por uma
pausa curta. Uma vez mais irá ocorrer uma fusão das duas peças (19
% dos eventos de um programa noticioso são destaques).
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• O algoritmo falha quando o pivot, ou os pivots não são correctamente
detectados.
Com base nas observações feitas sobre o algoritmo de segmentação como
resultado dos testes de campo, deniram-se linhas de actuação cujas experiências passaremos a descrever.

4.3.3 Explorando a informação não-noticiosa
Um dos recentes desenvolvimentos do módulo de pré-processamento do áudio
diz respeito à inclusão de um detector de separadores musicais, que marca os

jingles que caracterizam o início e m de um programa noticioso, os jingles
que delimitam os segmentos publicitários e também os destaques. Tal como
para os jingles, a música de fundo que caracteriza os destaques é habitualmente alterada em cada temporada, impondo a necessidade de re-treinar
periodicamente o detector. Este factor motivou a recente recolha do Corpus
RTP07 que inclui uma música de fundo no destaque para o qual o detector
foi treinado. O desempenho da versão anterior do módulo de segmentação
por tópicos foi seriamente degradado pela presença dos destaques do tipo

headlines e principalmente dos teasers. Eles tipicamente começam com um
segmento contendo unicamente música. Esta fronteira inicial era então ignorada pelo módulo de segmentação por tópicos, provocando um apagamento
de fronteira. O momento em que o pivot começava a falar com a música
do destaque no "fundo", era também considerado falso alarme e tinha como
consequência o anexo deste destaque à peça seguinte. A informação do destaque foi usada pelo módulo de segmentação de tópicos para denir uma
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nova regra de denição de fronteira de peça, uma vez que após o destaque
existe uma fronteira de peça denindo o início de uma nova peça. O uso
desta informação evita falsas fronteiras dentro dos destaques e o consequente
apagamento da fronteira após o destaque, e evita também o apagamento da
fronteira após o jingle de início do programa e após o jingle da publicidade
no meio do programa.
Dispondo desta informação não-noticiosa optou-se por re-treinar a CART
anteriormente desenvolvida de modo a gerar uma nova que incorporasse esta
informação. A CART que se obteve encontra-se ilustrada na gura 4.7.

4.3.4 Explorando o conteúdo dos segmentos noticiosos
Uma análise detalhada dos resultados evidenciou que o problema principal
da segmentação é a taxa de falsos alarmes devida às intervenções do pivot
no programa noticioso, cuja duração é sucientemente longa para ser considerada como introdução de uma peça. Alguns destes segmentos do pivot
originam peças curtas. Pretendendo-se evitar peças demasiadamente curtas
para serem indexadas com alguma conança, o presente algoritmo de segmentação usa a informação do ambiente acústico do segmento de áudio da
peça para decidir qual a fronteira a remover. Esta decisão é crítica uma vez
que o apagamento de uma fronteira correcta origina tanto um falso alarme
como uma fronteira apagada.
O falso alarme mais frequente ocorre no nal de uma peça. De facto,
apesar de esta não ser a situação mais típica, o pivot por vezes termina uma
peça com um breve comentário ou com um agradecimento a um repórter de
campo. Estes segmentos nais do pivot são frequentemente agrupados com
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Last_BNevt is
Nontrans
YES

NO

BNevt is Report
YES

boundary

Last_BNevt is H/Teaser

NO

Non-boundary

YES

BNevt is Report
YES

boundary

NO

NO

Non-boundary

SpkTurns < 0.6
YES

NO

non-boundary

Last_SpokenFlag is spoken
YES

NO

non-boundary

ForwardTalkDuration < 7.0s
YES

non-boundary

NO

SpkTurns < 0.76
YES

non-boundary

NO

AudioType is clean
YES

NO

ForwardTalkDuration < 12s

boundary

YES

non-boundary

NO

boundary

Figura 4.7: Representação da CART. As características da CART são: SpkTurns
= O número total de intervenções do falante em todo o programa; LastSpokenFlag
= A presença ou ausência de fala no TranscriptSegment anterior; ForwardTalkDuration = O tempo acumulado de fala a jusante do TranscriptSegment ; AudioType
= A caracterização acústica do ambiente em que se desenrola a peça; BNevt =
evento do programa noticioso (peça/destaque/nontrans); Nontrans = publicidade;
Report = peça; H/Teaser = destaque.

a introdução da peça seguinte, dando origem a um falso alarme (no início
do segmento nal) e uma fronteira apagada (quando a nova peça começa).
De modo a diminuir estes falsos alarmes, foram exploradas as transcrições
automáticas do programa noticioso.
Com o objectivo de melhorar o agrupamento de peças curtas com as
suas peças vizinhas à esquerda e à direita, treinou-se uma CART com as
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seguintes características: a caracterização acústica do ambiente em que se
desenrola as peça da esquerda e direita, o débito de palavras (calculado nos
primeiros 7 segundos da peça curta, que é o tempo mínimo necessário para
a introdução de uma peça), a duração do segmento do pivot e a contagem
normalizada das co-ocorrências de unigramas, bigramas e trigramas entre
a peça curta e as duas vizinhas. As co-ocorrências são calculadas sobre as
transcrições automáticas ltradas e lematizadas com o intuito de detectar
semelhanças entre a peça curta e as suas vizinhas. Deste modo, se a peça
curta é semelhante à peça que se encontra à sua esquerda, então a fronteira
que separa estas duas peças é removida.
Concluída a descrição do algoritmo de segmentação, a próxima secção
descreve as experiências realizadas para avaliar o desempenho do algoritmo
e discute os resultados obtidos.

4.4 Experiências e resultados
A avaliação do módulo de segmentação por tópicos foi feita usando as métricas adoptadas no programa de avaliação TRECVID, a saber, recall, precision
e F-measure [75]:

• Recall, Rseg , é a cobertura ou abrangência e dene-se como sendo a razão entre o número de marcas extraídas pelo algoritmo de segmentação
que correspondem a fronteiras de peças/destaques e o número total de
fronteiras de peças/destaques existentes num programa noticioso;

Rseg =

|Fronteiras de referência detectadas|
|Fronteiras de referência|
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• Precision, Pseg , é a precisão e dene-se como sendo a razão entre o
número de marcas extraídas pelo algoritmo de segmentação que correspondem a fronteiras de peças/destaques e o número total de marcas
extraídas pelo algoritmo de segmentação;

Pseg =

|Fronteiras de referência detectadas|
|Fronteiras detectadas|

(4.2)

• F-measure, Fseg , é a medida-f e dene-se uma medida que pondera
simultaneamente os parâmetros precision e recall, através da sua média
harmónica [7].

Fseg =

2.Rseg .Pseg
Rseg + Pseg

(4.3)

onde |.| indica o número total.
Importa referir que o valor destas métricas é calculado usando uma janela
de 1 segundo. Isto é, cada fronteira de referência é expandida numa janela de
1 segundo para ambos os lados da marca de referência, dando origem a um
intervalo de 2 segundos. Uma fronteira de referência é detectada quando uma
fronteira de peça se situa dentro do intervalo de avaliação. Se uma fronteira
de peça detectada não se situar dentro do intervalo de avaliação da fronteira
de referência, a marca é considerada um falso alarme.
Os resultados obtidos pela primeira abordagem à segmentação, portanto,
uma única etapa caracterizada pela aplicação da CART estão apresentados na
primeira linha da tabela 4.1 para o Corpus JE. A avaliação da abordagem de
duas etapas só foi possível de realizar com o Corpus TVI01 (segunda linha).
O desempenho da abordagem de 3 etapas é apresentada na linha seguinte
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(terceira linha), também para o Corpus JE, mas tendo apenas em conta
a divisão do tópico desporto. As restantes experiências foram conduzidas
usando o Corpus RTP07.
As duas linhas seguintes desta tabela foram obtidas para o único programa da RTP07 que continha uma peça referente à previsão meteorológica
(RTP07-1). A quarta linha foi obtida com a abordagem de multi-etapas,
tomando apenas em conta a divisão do tópico desporto. A quinta linha foi
obtida tomando também em conta a aglutinação dos vários segmentos da previsão meteorológica numa única peça. As duas linhas seguintes desta tabela
referem-se a experiências conduzidas com 3 programas noticiosos do Corpus
RTP07 (RTP07-3) e evidenciam as melhorias alcançadas com a integração
da informação não-noticiosa (sem e com, respectivamente). Apesar dos resultados terem sido obtidos com um corpus de programas noticiosos diferente
(com a música do destaque actual), a comparação mostra que o uso de informação não-noticiosa na segmentação das peças aumentou os valores de recall
e precision. As duas linhas seguintes da tabela 4.1 referem-se a experiências
conduzidas com 6 programas do Corpus RTP07, e mostram a melhoria alcançada com a integração dos resultados do reconhecimento automático de
fala (sem e com, respectivamente). Uma análise mais cuidada dos últimos
resultados mostra que persiste o par falso alarme e posterior fronteira apagada que podem ser evitados se a janela de avaliação for extendida para os 2
segundos. Os resultados correspondentes são apresentados nas duas últimas
linhas da tabela.
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Abordagem

%Recall

%Precision

F-measure

corpus

1-Etapa

79,6

69,8

0,74

JE

2-Etapas

81,2

91,6

0,85

TVI01

Multi-Etapas

88,8

56,9

0,69

JE

Multi-Etapas

97,1

86,8

0,92

RTP07-1

Multi-Etapas (+meteo)

97,1

89,2

0,93

RTP07-1

Multi-Etapas

98,9

71,7

0,83

RTP07-3

Multi-Etapas + non-news info

96,8

73,9

0,84

RTP07-3

sem ASR (eval=1s)

88,0

81,7

0,85

RTP07

com ASR (eval=1s)

91,2

83,0

0,87

RTP07

sem ASR (eval=2s)

93,8

87,1

0,90

RTP07

com ASR (eval=2s)

97,0

88,2

0,92

RTP07

Tabela 4.1: Resultados da segmentação dos programas noticiosos.

4.4.1 Explorando a dependência da qualidade do APP
Por forma a avaliar a dependência que o desempenho do algoritmo de segmentação tem, quanto à qualidade do pré-processamento do áudio (APP),
deniram-se dois cenários: pré-processamento manual do áudio (APP-M) e
pré-processamento automático do áudio (APP-A). Tal como o nome indica,
no primeiro cenário fez-se uso da segmentação e classicação manual do áudio
dos programas noticiosos, enquanto no segundo cenário, esta tarefa foi realizada de forma automática. Com base nestes cenários, usou-se o algoritmo
baseado na abordagem de Multi-Etapas para realizar três experiências de segmentação com o Corpus JE. Os resultados destas experiências, encontram-se
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representados na tabela 4.2.

APP

ASR

%Recall

%Precision

F-measure

Manual

Manual

88,8

56,9

0,69

Manual

Auto

88,8

54,6

0,67

Auto

Auto

83,2

57,2

0,68

Tabela 4.2: Resultados da segmentação com APP manual x automático.

Os resultados obtidos mostram que apesar da CART ter sido treinada
com dados manuais, não existe nenhuma degradação assinalável no desempenho do algoritmo de segmentação quanto ao APP ser efectuado de forma
automática. A primeira e a terceira linha da tabela 4.2 mostram que houve
uma ligeira redução do recall de 5,6% compensada com um aumento do valor
de precision de 0,3%. Este impacto reduzido, deve-se ao bom desempenho
do módulo de APP bem como à robustez do algoritmo de segmentação a
pequenos erros no APP, nomeadamente aos falsos alarmes relacionados com
o pivot. Relembrar que algumas heurísticas tais como a duração mínima da
introdução de uma peça fazem com que a ocorrência de um falso alarme de
curta duração associado ao pivot, não tenham como consequência a inserção
de uma fronteira de início de peça. Todavia, quando se verica a dispersão
dos segmentos de fala do pivot por vários clusters, a detecção do pivot tornase crítica. Quanto ao impacto dos erros do ASR na segmentação, o efeito é
desprezável.
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4.5 Potenciais melhorias com pistas audiovisuais
A nossa colaboração com os peritos em segmentação de vídeo no âmbito
do projecto Europeu VIDI-VIDEO permite-nos discutir a exequibilidade de
usar pistas extraídas do vídeo na tarefa de segmentação de tópicos. Uma
experiência preliminar com um programa noticioso recente revelou potenciais
vantagens. Em muitas peças o écran com o pivot é visível durante 1 ou dois
segundos antes de ele/ela começarem a falar. Esta é a principal causa dos
atrasos observados entre as fronteiras marcadas automaticamente, que foram
obtidas só com base na informação de áudio e as fronteiras manuais que
foram assinaladas com base no sinal de vídeo. Assim a fusão das fronteiras
extraídas pelo segmentados de tópicos com as fronteiras fornecidas por um
módulo de segmentação de shots pode contribuir para uma maior precisão
das fronteiras extraídas automaticamente.
Outra potencial vantagem diz respeito à forte dependência do nosso módulo de segmentação em tópicos dos resultados fornecidos pelo módulo de
pré-processamento de áudio. Apesar deste módulo ser bastante robusto, os
seus erros, em particular, aqueles que estão associados à identicação do
pivot contribuem signicativamente para o número total de apagamentos e
falsos alarmes registados num programa.
Em termos de representação dos shots de vídeo, conceitos semânticos tais
como único-pivot, duplo-pivot, peça em estúdio, etc. podem contribuir no
sentido de tornar o sistema de segmentação de tópicos mais robusto.
Outro potencial conceito semântico de vídeo muito importante é a pre93
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visão meteorológica, apesar de para este tópico em particular o desempenho
do módulo de indexação de tópicos ser o melhor entre todos os tópicos.
No processo de tomada de decisão de juntar uma peça curta à peça vizinha
da esquerda ou da direita, a detecção de écran dividido (split screen ) pode
também ser útil. De facto, é bastante usual na RTP, nos dias de hoje,
terminar uma peça mostrando o pivot e o repórter do directo no écran divido
ao meio, enquanto o primeiro agradece a intervenção do repórter no directo.
Estas são o tipo de pista extraídas do vídeo que estamos correntemente a
explorar para a potencial integração com o nosso módulo de segmentação de
tópicos baseado no áudio.

4.6 Sumário
Neste capítulo, descreveu-se o algoritmo de segmentação, algumas experiências realizadas para avaliar o seu desempenho e apresentaram-se os resultados
das experiências realizadas. Os resultados obtidos mostraram que a presença
de blocos de destaque e a detecção do pivot são críticos para a tarefa de segmentação. No nal deste capítulo, discutiu-se a importância da integração
de algumas pistas extraídas do vídeo no módulo de segmentação de tópicos
baseado no áudio.
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A detecção e indexação por tópicos das peças noticiosas descrita neste trabalho consiste em identicar a presença de um ou mais tópicos em cada uma
das peças noticiosas que constitui o programa (detecção), de modo a que
numa fase posterior se identiquem os descritores temáticos, geográcos e
onomásticos mais adequados à descrição da peça (indexação). A detecção de
múltiplos tópicos em peças de programas noticiosos em TV, permite efectuar
uma indexação mais realística na medida em que 39% das peças noticiosas
do Corpus TD abrangem mais do que um domínio temático.
Neste capítulo, descrevem-se duas abordagens de aprendizagem automá-

tica usadas na indexação de múltiplos tópicos, comparam-se os seus desempenhos, e no nal deste capítulo, apresentam-se os resultados de um teste de
campo realizado com o protótipo do sistema ALERT onde a indexação foi
alvo de análise.
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5.1 Classicador naive Bayes
O primeiro algoritmo desenvolvido para efectuar a detecção de múltiplos
tópicos em peças de programas noticiosos é do tipo naive Bayes. A detecção
da presença dos múltiplos tópicos numa peça baseia-se no teste da razão
de máxima verosimilhança, LLR1 aplicado para cada um dos tópicos, da
seguinte forma:
Para cada tópico T i , é calculada uma medida de conança com base
no logaritmo da razão de máxima verosimilhança entre a verosimilhança do
tópico, p (W /Ti ) e a verosimilhança do não-tópico, p (W /Ti ).
Segundo o teste de hipótese óptimo

·

P(Ti /W )
LLR(Ti ) = log
P(Ti /W )

¸
(5.1)

onde T i é o i-ésimo tópico e Ti o i-ésimo não-tópico e W é a sequência de
palavras que resulta da transcrição automática da peça, após sua ltragem
e lematização.
Denida a metodologia de classicação utilizada na indexação através de
um classicador do tipo naive Bayes, passaremos a descrever as várias etapas
do desenvolvimento do algoritmo de indexação de tópicos.

5.1.1 O algoritmo de detecção e indexação de tópicos
De acordo com o formalismo apresentado na secção anterior, para cada um
dos 22 domínios temáticos correspondentes ao primeiro nível do tesaurus, foi
criado um modelo estatístico para o tópico e para o não-tópico, este último,
1 LLR:

Log Likelihood Ratio
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criado a partir de todos os dados de treino que foram classicados manualmente como pertencendo a outros tópicos que não o tópico em questão. A
estatística para cada domínio temático foi calculada a partir das transcrições
automáticas das peças, estando estas segmentadas manualmente. O texto
associado à transcrição automática de cada peça é processado de modo a
remover todas as palavras funcionais (de uma lista de 527) e as restantes
palavras são lematizadas. Para efectuar a lematização, usou-se o dicionário SMORPH, contendo 97524 entradas [40]. As estatísticas dos 22 modelos
de unigramas foram calculadas usando o procedimento Good-Touring Dis-

count [46] e considerando um vocabulário aberto, que contém o token UNK
(unknown-word ) como palavra regular. A construção dos modelos recorreu
ao toolkit SRILM2 vocacionado para a construção de modelos de linguagem
estatísticos. Por m, calculou-se para cada um dos tópicos um limiar de
conança que proporcionasse o melhor valor de accuracy e f-measure na detecção desse tópico no conjunto de desenvolvimento do Corpus TD. O limiar
de conança é diferente para cada tópico de modo a reectir a diferença na
qualidade de modelação dos tópicos.
A detecção da presença de um tópico numa peça baseia-se no teste da
razão de máxima verosimilhança para o tópico T i (5.1). O valor da medida
de conança obtido no teste é posteriormente comparado com o valor de
limiar previamente denido para esse tópico. Se for superior, a hipótese da
presença do tópico na peça é aceite, caso contrário é rejeitada.
Após a detecção dos tópicos presentes numa peça, é feita a sua indexação
com descritores temáticos, geográcos e onomásticos. A indexação temática
é feita para cada um dos tópicos presentes na peça. Assim, para cada tópico
2 SRILM

- An Extensible Language Modeling Toolkit [77]
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é feita uma pesquisa de modo a encontrar todos os descritores de segundo
e terceiro nível que são relevantes à indexação da peça. A pesquisa destes
descritores é feita da seguinte forma: na transcrição automática da peça é
feita uma pesquisa com vista a identicar a presença de palavras que correspondem a folhas da árvore temática. Para cada uma dessas palavras é
feita a contagem do número de ocorrências na transcrição, normalizando-se
essa contagem pelo número de palavras do texto que constitui a transcrição
automática da peça. Uma vez contado e normalizado o número das ocorrências de cada uma das folhas da árvore, o algoritmo ascende pela árvore
acumulando em cada nó, todas as ocorrências normalizadas provenientes dos
nós inferiores [33]. A decisão da relevância de um conceito para o assunto
abordado na peça é feita apenas nos nós do segundo e terceiro nível. Em
qualquer destes níveis, a decisão resulta da comparação do valor acumulado
das ocorrências normalizadas proveniente dos nós inferiores com um limiar
pré-denido.
A decisão de restringir a indexação aos descritores do segundo e terceiro
níveis foi tomada tendo em conta os objectivos denidos no projecto ALERT
e a escassez de dados nos níveis inferiores do tesauro.

5.1.2 Experiências e resultados com Corpus TD
A metodologia de treino do classicador reectiu a distribuição desigual entre
os exemplos positivos e negativos presentes no material de treino e de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Estas situações resultam frequentemente em classicadores que classicam todos os dados como pertencendo à
classe dominante no treino. Para evitar este inconveniente, o anamento dos
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parâmetros e limiares de conança do classicador foi feito de modo a obter
os melhores valores de accuracy e de f-measure no conjunto de desenvolvimento.
As métricas adoptadas na avaliação de desempenho do classicador são
análogas às usadas na segmentação. Se denirmos:

• tp como o número de exemplos de peças do tópico i que foram classicadas como tal (verdadeiros positivos);

• fp como o número de exemplos de peças não pertencentes ao tópico i
que foram classicadas erroneamente como tal (falsos positivos);

• tn como o número de exemplos de peças não pertencentes ao tópico i
que foram classicadas como tal (verdadeiros negativos);

• fn como o número de exemplos de peças não pertencentes ao tópico
i que foram classicadas erroneamente como sendo pertencentes ao
tópico (falsos negativos);

• p como o número de peças manualmente classicadas com o tópico i,
T i , (número de exemplos positivos);

• n como o número de peças manualmente classicadas como não pertencendo ao tópico i, Ti , (número de exemplos negativos).
Então, poderemos denir as métricas da seguinte forma:

• Se reecte a cobertura ou abrangência do classicador, isto é, indica a
quantidade de peças sobre um tópico que foram classicadas como tal,
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se =

tp
∈ [0, 1]
p

(5.2)

• Pr reecte a precisão do classicador, isto é, a quantidade de peças que
tendo sido classicadas com um tópico são na realidade desse tópico,

pr =

tp
∈ [0, 1]
tp + fp

(5.3)

• F é a média harmónica da cobertura e precisão, tal que

F =

2 × pr × se
∈ [0, 1].
pr + se

(5.4)

• Acc é a exactidão e indica a taxa de classicações correctas.

Acc =

tp + tn
.
p+n

(5.5)

Descritas as métricas, de seguida descrevem-se algumas experiências de
detecção de tópicos realizadas com o Corpus TD.
Para avaliar o desempenho do algoritmo de detecção de tópicos, efectuouse uma experiência usando as peças do conjunto de avaliação do Corpus TD,
ignorando todos os blocos do tipo destaque. Por forma a isolar a inuência dos erros da segmentação na tarefa de detecção de tópicos, juntou-se a
informação da segmentação manual das peças à sua transcrição automática.
A primeira experiência aqui descrita refere-se a uma das primeiras avaliações feitas ao detector de tópicos onde só era possível atribuir um tópico
por peça. Apesar desta primeira versão do detector não permitir indexar
as peças com múltiplos tópicos, optou-se por apresentar os resultados desta
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avaliação porque a sua análise foi fundamental para os trabalhos posteriormente realizados. Deste modo, nesta experiência de avaliação do algoritmo
de segmentação, teve-se em conta o facto de haver peças que foram manualmente anotadas com mais do que um domínio temático (39,0% das peças).
Assim, considerou-se um acerto sempre que o tópico detectado está presente
entre os tópicos identicados manualmente pelos anotadores humanos para
essa peça.
Nesta experiência em que os modelos de tópicos eram baseados em bigramas, obteve-se no corpus de avaliação um valor de accuracy de 73,8%.
Seleccionando um subconjunto do corpus de avaliação cujas peças foram classicadas manualmente com um único tópico obteve-se a matriz de confusão
apresentada na gura 5.1.

Figura 5.1: Matriz de confusão na detecção de tópicos.

A coluna da matriz mais à direita indica o número total de peças existente
no corpus de avaliação para cada um dos domínios temáticos. Da observação
da matriz de confusão constata-se que o tópico menos confundido é o tópico
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"meteorologia pois nunca é confundido na classicação um-para-um. Alguns
dos erros de substituição são de fácil interpretação, dada a proximidade dos
tópicos. Por exemplo, o tópico "defesa e segurança" em 22% dos casos é
confundido com o tópico "sociedade e sociologia". Notar que no corpus de
treino, 32% das peças classicadas com o tópico "defesa e segurança" foram
também classicadas com o tópico "sociedade e sociologia". Outro exemplo
está relacionado com o tópico "economia e nanças" que em 17% dos casos
é confundido com o tópico "organização política". Também aqui, no corpus
de treino, 16% das peças classicadas com o tópico "economia e nanças"
foram também classicadas com o tópico "organização política".
Esta experiência de detecção foi repetida usando agora modelos de tópicos
de unigramas na construção dos modelos de tópicos. O resultado obtido foi o
de um accuracy de 73,5%. A proximidade deste resultado com o obtido com
bigramas (73,8%) indica que a quantidade de dados de treino não é suciente
para construir modelos de tópicos robustos com bigramas.
Com base no resultado da última experiência de detecção, seleccionaramse as peças do corpus de avaliação cujos tópicos foram correctamente detectados para realizar outra experiência mas agora de indexação. Dada a
natureza do algoritmo, a pesquisa dos descritores temáticos só se efectua
para os domínios temáticos (tópicos) detectados na peça. Nesta experiência
de indexação com descritores do segundo e terceiro nível os resultados obtidos em termos de precisão foram de 76,4% e 61,8%, respectivamente. Em
termos de accuracy o valor obtido foi muito baixo devido à elevada taxa de
inserção (ordem dos 20%).
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Após estas experiências preliminares, alterou-se o detector de tópicos por
forma a permitir detectar múltiplos tópicos por peça. As próximas experiências têm como base a detecção de múltiplos tópicos.

A experiência realizada com o objectivo de avaliar o desempenho do detector usando múltiplos tópicos teve como resultado uma precisão de 92% e
uma correcção de 94%. Esta experiência usou os mesmos modelos de tópicos
criados para as experiências de detecção de um tópico por peça. O resultado
obtido nesta experiência de detecção de múltiplos tópicos deve ser comparado
com o resultado de referência de 90% de precisão que seria alcançado se o
detector de tópicos falhasse a detecção de todos os tópicos presentes em cada
uma das peças. Por forma a tornar os modelos de tópicos mais discriminantes, construíram-se novos modelos de tópicos recorrendo unicamente a peças
do corpus de treino que só tinham sido classicadas com um só tópico. Esta
modelação só foi possível ser feita para um pequeno conjunto de tópicos que
dispõem de peças classicadas com um só tópico em quantidade suciente.
Uma vez mais, foram calculados novos limiares para cada tópico usando o
corpus de desenvolvimento, e a experiência de detecção revelou uma precisão
de 91,6% e uma correcção de 93,0%. Comparando os resultados de ambas
as experiências é possível concluir que a experiência anterior (modelos de
tópicos "antigos") proporcionou um melhor desempenho, embora os valores
sejam muito próximos. Os resultados desta experiência com novos modelos
de tópicos já eram esperados, na medida em que houve uma redução considerável na quantidade dos dados de treino usados para construir a estatística
de unigramas dos novos modelos de tópicos.
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5.1.3 Experiências com Entidades Mencionadas
No âmbito das experiências de detecção, realizou-se uma experiência muito
básica usando entidades mencionadas3 . Para o efeito elaborou-se uma lista
de entidades recolhidas automaticamente a partir das anotações manuais do
Corpus SR. Durante o processo de anotação manual, todas as referências geográcas e onomásticas foram assinaladas com um carácter especíco. Este
procedimento permitiu elaborar de forma automática esta lista, através de
um ltro aplicado sobre as transcrições manuais. Desta lista removeram-se
todos os nomes constituídos por uma só palavra, obtendo-se no m 655 nomes. Esta precaução teve como objectivo evitar casos de ambiguidade como
por exemplo, a palavra go que designa o jogador de futebol e também o
nome de uma fruta. Todas as transcrições do conjunto de treino do corpus
SR foram processadas por forma a identicar todas as ocorrências de entidades mencionadas. Todas as sequências de palavras que de acordo com a
lista correspondiam a entidades mencionadas foram ligadas usando o símbolo
_. Este procedimento deu origem a 655 novos unigramas. Após esta etapa
de processamento, criaram-se novos modelos de tópicos para cada domínio
de modo a entrar em conta com os novos unigramas. Os resultados obtidos
nesta experiência de detecção usando entidades mencionadas foram precisão 93,1% e correcção 95,2%. Esta experiência foi útil para se formar uma
ideia da possível melhoria que seria alcançada se fosse usado um tagger de
entidades mencionadas.
A conclusão das experiência de detecção e indexação por tópicos no Corpus TD coincidiu com um teste de campo realizado no INESC-ID para avaliar
3 do

inglês named entity
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o modo de funcionamento do protótipo do sistema ALERT bem como o estado de desenvolvimento das tecnologias envolvidas. Este teste de campo que
forneceu um retorno muito interessante quanto à qualidade da segmentação e
indexação encontra-se descrito no anexo A.1. As versões nais dos algoritmos
de segmentação e indexação corrigiram alguns dos problemas constatados no
teste de campo.

5.1.4 Experiências e resultados com o Corpus MW
Muito recentemente, fomos confrontados com um novo desao, que consistiu
em comparar o desempenho da segmentação e indexação automática dos
programas noticiosos com o efectuado manualmente por uma empresa de

media watch prossional, a MediaMonitor. Esta empresa nacional, efectua
diariamente, a pesquisa em canais do tipo TV, Rádio, Imprensa e Internet,
com vista à recolha, selecção, codicação e indexação de temas e assuntos
de acordo com o perl individual de cada cliente (serviço de clipping ). A
oportunidade de avaliar o desempenho dos algoritmos numa aplicação real
constituiu uma experiência muito motivante. Para ser possível confrontar o
desempenho automático com o manual através de uma comparação válida,
foi necessário treinar novos modelos de tópicos de acordo com a metodologia
de indexação da MediaMonitor.
Por forma a denir o material de treino/desenvolvimento/avaliação para
o desenvolvimento/anação/teste do classicador, respectivamente, foi necessário extrair a informação da segmentação e indexação manual das peças
facultada pela MediaMonitor e juntar as respectivas transcrições automáticas, obtidas através do Audimus. Este procedimento, sendo análogo ao
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realizado no caso do treino dos modelos de tópicos da RTP, deparou-se aqui
com uma complicação. No Corpus MW, a gravação diária do Telejornal da
RTP e o seu posterior processamento foi realizado de forma independente no
nosso laboratório e na MediaMonitor. Uma consequência deste facto foi a
adopção de duas formas distintas de efectuar a marcação temporal dos eventos no Telejornal, isto é, a utilização do tempo relativo ao início do processo
da gravação usado por nós e a utilização do tempo absoluto usado pela MediaMonitor. Se tivermos em conta que o início da gravação dos programas
noticiosos também ocorreu em instantes distintos, estes factos dicultaram o
trabalho de sincronização da informação dos eventos noticiosos oriundos das
duas fontes.

A quantidade elevada de programas que constitui o Corpus MW afastou a
possibilidade de se adoptar qualquer solução de alinhamento manual, tendose optado pela realização de um procedimento automático. Deste modo,
efectuou-se a transcrição e a segmentação automática em peças dos programas noticiosos que constituem o Corpus MW. Após a segmentação automática, as marcas de início e m de peças foram alinhadas automaticamente
com as marcas manuais usando o seguinte procedimento: numa primeira
etapa converteu-se o tempo relativo das fronteiras de início e m de peça em
tempo absoluto. Esta conversão foi possível na medida em que cada cheiro
contendo a gravação de um programa tem no seu nome o dia e a hora em
que ele foi gravado. A etapa seguinte consistiu em resolver o problema da
gravação diária dos programas ter início em momentos distintos. Após a análise da gravação de alguns programas constatou-se que enquanto a gravação
no INESC-ID teve início após a detecção do segmento musical que marca
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o início do programa noticioso (jingle ), a MediaMonitor iniciou a gravação
alguns segundos antes. Para corrigir este mau alinhamento, elaborou-se um
algoritmo simples que desfasou as marcas temporais manuais de um valor
delta que variou entre ±10 segundos e avaliou-se a coincidência destas com
as marcas automáticas numa janela de 1 segundo na vizinhança da marca manual. A coincidência das marcas foi avaliada usando as métricas de precisão,
cobertura e medida-f.
O resultado do alinhamento das marcas manuais com as detectadas automaticamente pelo algoritmo de segmentação para um programa noticioso,
pode ser visto nas tabelas 5.1 e 5.2. Para o programa em causa, a melhor
sincronização das marcas manuais com as marcas automáticas foi aquela que
resultou do desfazamento de -3 segundos (avanço) das marcas manuais e que
permitiu obter o maior valor da medida-f.

Programa

Eventos

Hit

Fa

Miss

Rec

Pre

F-M

2008-02-29

33 peças + 2 destaques

32

5

3

91,4

86,5

0,89

2008-02-29

33 peças

31

3

2

93,9

91,2

0,93

Tabela 5.1: Resultado do alinhamento automático das marcas manuais e automáticas para um programa do Corpus MW.

A tabela 5.1 discrimina o resultado do alinhamento em termos de acertos
(Hits), alarmes falsos (Fa) e apagamentos (Miss) para as métricas cobertura
(Rec), precisão (Pre) e medida-f (F-M). O resultado do alinhamento contabilizando as peças noticiosas (33) e os destaques (2) é apresentado na segunda
linha da tabela, enquanto na terceira linha o resultado do alinhamento só en107
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tra em conta com as peças noticiosas. Na avaliação do alinhamento ignorou-se
o destaque inicial assinalado nas marcas manuais pois ele ocorre no momento
em que começa o marcador musical que indica o início do Telejornal. Uma
vez que nós nunca gravamos esse segmento musical, essa marca foi ignorada
na avaliação do alinhamento.
A tabela 5.2 mostra, para o desfazamento encontrado (avanço de 3 segundos), o alinhamento das marcas manuais com as automáticas bem como
o consequente alinhamento dos eventos (peças, destaques, notran) assinalado
manualmente e os detectados de forma automática. A primeira coluna da
tabela indica o instante temporal em que um evento começa, segundo a anotação manual da MediaMonitor (Tref); a segunda coluna (Tref-sinc), resulta
da sincronização temporal dos tempos da primeira coluna; a terceira coluna
indica o tipo de evento que ocorreu no programa noticioso (Eref); a quarta
e a quinta coluna, mostram as marcas de início e o tipo de evento detectados automaticamente, respectivamente (Thyp) e (Ehyp). Por m, a sexta
e última coluna mostra o resultado da segmentação assinalando um HIT quando a fronteira automática se encontra na vizinhança de 1s da marca
manual; FA - quando a fronteira automática se encontra fora da vizinhança
de 1s da marca manual; MISS - quando nenhuma fronteira automática se
encontra na vizinhança de 1s da marca manual.
A indicação "ref" nas etiquetas signica que estas provêm de uma anotação manual, e "hyp" de uma anotação automática.
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Tref
19:58:59
::
20:00:13
20:02:03
::
20:03:05
20:03:40
20:05:30
20:07:39
20:08:04
20:08:42
::
20:09:07
::
20:10:04
20:12:25
20:13:19
20:15:33
20:20:23
::
20:21:28
20:23:00
20:24:18
20:26:50
20:29:00
20:31:05
20:32:45
20:34:53
20:35:16
::
20:37:46
::
20:45:42
20:47:54
20:49:52
20:50:47
20:53:15
20:54:59
20:55:25
20:56:21
20:56:42
20:57:14
20:59:31
::

Tref-sinc
19:58:56
::
20:00:10
20:02:00
::
20:03:02
20:03:37
20:05:27
20:07:36
20:08:01
20:08:39
::
20:09:04
::
20:10:01
20:12:22
20:13:16
20:15:30
20:20:20
::
20:21:25
20:22:57
20:24:15
20:26:47
20:28:57
20:31:02
20:32:42
20:34:50
20:35:13
::
20:37:43
::
20:45:39
20:47:51
20:49:49
20:50:44
20:53:12
20:54:56
20:55:22
20:56:18
20:56:39
20:57:11
20:59:28
::

Eref
destaque

peça
peça

peça
peça
peça
peça
peça
destaque

peça

peça
peça
peça
peça
peça

peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça

destaque

peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça


Thyp
::
00:00:00
00:00:11
00:01:60
00:02:55
::
00:03:37
00:05:27
00:07:36
00:08:01
00:08:38
00:08:42
::
00:09:07
00:10:01
00:12:22
00:13:17
00:15:30
00:20:20
00:21:03
00:21:25
00:22:57
00:24:15
00:26:47
00:28:57
00:31:02
00:32:42
00:34:50
00:35:13
00:37:41
::
00:38:03
00:45:39
00:47:51
00:49:48
00:50:44
00:53:13
00:54:56
00:55:22
00:56:18
00:56:39
00:57:11
00:59:28
01:01:34

Ehyp

nontrans
peça
peça
peça

peça
peça
peça
peça
peça
destaque

peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
destaque

nontrans
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
nontrans

Eval


HIT
HIT
FA
MISS
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
FA
MISS
FA
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
FA
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
FA
MISS

HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT


Tabela 5.2: Alinhamento automático do programa 2008-02-29 do Corpus MW.
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Após o alinhamento de todos os programas do Corpus MW, removeuse 24% dos programas cujo resultado do alinhamento obteve um valor de
medida-f inferior a 0,71. Esta percentagem de programas removidos pertence
ao conjunto de treino e deve-se a experiências realizadas com o módulo do
PPA nessa altura, que tiveram um impacto negativo no módulo de segmentação de tópicos. Após esta ltragem, a totalidade das peças do Corpus MW
caram segmentadas manualmente, transcritas automaticamente e indexadas
manualmente por tópicos. As peças referentes ao conjunto de treino foram
usadas para criar os modelos de unigramas para os 12 tópicos de interesse
de acordo com o procedimento descrito em 5.1. As transcrições automáticas
das peças foram ltradas com vista a remoção de palavras com medida de
conança inferior a um limiar pré-denido [6], as palavras funcionais foram
removidas e as restantes foram lematizadas. À semelhança do descrito na
secção 5.1, a detecção dos múltiplos tópicos foi feita através da razão de
máxima verosimilhança, e os limiares de detecção dos 12 classicadores foram anados individualmente no conjunto de desenvolvimento, tendo como
critério de escolha a obtenção do valor máximo de accuracy para cada um
dos tópicos. Os resultados desta experiência de indexação apresentam-se na
tabela 5.3, cujas três primeiras colunas após a coluna dos tópicos, indicam a
quantidade de peças por tópico nos conjuntos de treino, desenvolvimento e
avaliação, e as restantes colunas apresentam os valores de cobertura, precisão, medida-f e accuracy obtidos na experiência de indexação automática do
Corpus MW.

110

Capítulo 5: Detecção e indexação por tópicos
Tópico
Ambiente
Desporto
Economia
Educação
Internacional
Justiça
Meteorologia
Nacional
Política
Saúde
Segurança
Sociedade

Treino
235
719
946
196
1859
496
69
3558
1838
315
1037
1455

Desenvolvimento
34
118
194
17
227
63
7
526
285
90
138
193

Teste
33
98
149
52
233
91
6
518
357
50
158
260

Se
0,68
0,68
0,66
0,66
0,75
0,68
0,68
0,74
0,67
0,68
0,67
0,44

Pr
0,84
0,86
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,86
0,86
0,86
0,85
0,80

F-M
0,75
0,76
0,75
0,74
0,80
0,76
0,76
0,80
0,76
0,76
0,75
0,57

%Acc
94,9
96,9
90,7
96,2
87,1
94,3
99,4
83,1
87,2
95,7
88,0
74,4

Tabela 5.3: Resultados da indexação com classicador naive Bayes.

5.1.5 Discussão e conclusões
A análise da tabela 5.3 mostra, que o melhor resultado em termos de accu-

racy foi obtido para o tópico de meteorologia. O pior resultado foi obtido
com o tópico sociedade, o que se explica pelo facto de ser um tópico generalista. Também se constata da tabela a diculdade de atribuir de forma
mais acertiva o tópico nacional e internacional. Este resultado pode também
ser parcialmente justicado pelo facto de que as peças noticiosas referentes
à forma de como o país é visto pelo exterior podem ser classicadas manualmente com ambos os tópicos. Este tipo de indexação será especialmente
difícil de implementar de forma automática.
Recentemente e no âmbito da indexação das peças noticiosas, analisouse o desempenho de outra técnica de aprendizagem automática aplicada à
tarefa de indexação com múltiplos tópicos. A técnica em causa baseia-se
nas máquinas de suporte vectorial (SVMs) que aqui são usadas com vista
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a desenvolver 12 classicadores binários. Isto é, um classicador SVM por
tópico, encarregue de detectar a presença/ausência desse tópico na peça. O
desenvolvimento deste tipo de classicador foi motivado pela literatura recente que mostrou resultados promissores dos classicadores aplicados nesta
tarefa de indexação, superando inclusive o desempenho dos classicadores

naive Bayes em problemas semelhantes ao aqui apresentado [12].
Na próxima secção, descreve-se uma experiência de indexação de múltiplos tópicos realizada com esta técnica de aprendizagem automática.

5.2 Classicador SVM
Para realizar a experiência de indexação de peças noticiosas com múltiplos
tópicos, foi desenvolvido um classicador SVM constituído por 12 classicadores binários, um por cada tópico. Os classicadores binários têm um

kernel linear e foram treinados com o conjunto de treino do Corpus MW,
à semelhança dos modelos estatísticos de unigramas do classicador naive

Bayes. Importa fazer um pequeno parêntesis para dizer que a escolha deste
tipo de kernel resultou de um conjunto de experiências preliminares realizadas com o Corpus TD, onde este kernel obteve resultados superiores ao

kernel de funções de base radial.
Os exemplos positivos e negativos usados no treino do classicadores, são
vectores com a dimensão de 37K e cada componente do vector está associada
à frequência de ocorrência normalizada, de cada uma das 37K palavras na
transcrição automática de cada peça noticiosa, após a remoção de palavras
funcionais e da respectiva lematização.
Cada classicador binário tem a si associados dois custos que penalizam
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os falsos positivos (detecção de um tópico que não está presente na peça)
e os falsos negativos (falha na detecção de um tópico que está presente na
peça). O valor destas penalizações é calculado para cada um dos tópicos
durante o treino do respectivo classicador e o modelo resultante é avaliado
no conjunto de desenvolvimento de modo aferir do seu desempenho, não só
em termos de accuracy como também em termos de f-measure.

5.2.1 Experiências e resultados com Corpus MW
Os procedimentos de treino e avaliação dos 12 classicadores binários foram
realizados, recorrendo ao software LIBSVM4 um toolkit dedicado ao desenvolvimento e avaliação de SVMs.
Após uma etapa de anamento dos parâmetros, o classicador de múltiplos tópicos baseado em SVMs foi avaliado no conjunto de avaliação do
Corpus MW. O resultado da experiência de indexação encontra-se representado na tabela 5.4

5.2.2 Discussão e conclusões
A análise da tabela 5.4 mostra resultados de indexação muito superiores aos
obtidos com o classicador naive Bayes. Esta melhoria dos resultados que
chega a atingir os 19% no tópico Sociedade, só é explicável pelo facto do
hiperplano denido pelos vectores de suporte conseguir uma melhor modelação das fronteiras entre tópico e não tópico. Outras constatações, embora
de menor relevo, podem ser feitas da análise da tabela 5.4. À semelhança do
que acontecia com o classicador naive Bayes, o pior resultado em termos de
4 LIBSVM

- A Library for Support Vector Machines [23]
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Tópico
Ambiente
Desporto
EconomiaEmpresas
Educacao
Internacional
Justica
Meteorologia
Nacional
Política
Saude
Seguranca
Sociedade

Se
1,00
1,00
1,00
0,78
1,00
0,98
0,33
1,00
1,00
0,98
0,99
0,84

Pr
0,94
0,87
0,97
1,00
0,96
1,00
1,00
1,00
1,00
0,98
1,00
1,00

F-M
0,97
0,93
0,99
0,88
0,98
0,99
0,50
1,00
1,00
0,98
1,00
0,91

%Acc
99,7
97,9
99,4
98,3
98,8
99,7
99,4
99,7
99,9
99,7
99,9
93,8

Tabela 5.4: Indexação do conjunto de avaliação do Corpus MW.

accuracy foi obtido para o tópico generalista, Sociedade. No que diz respeito
ao tópico meteorologia, apesar do accuracy ser igual ao obtido com o classicador naive Bayes, constata-se que houve uma degradação na modelação
deste tópico. Esta degradação, patente na redução do valor da cobertura do
tópico tem como consequência a redução na detecção da presença do tópico
numa peça.

5.3 Sumário
Neste capítulo descreveram-se as experiências de detecção e indexação com
múltiplos tópicos de peças noticiosas, baseadas em duas abordagens de aprendizagem automática. Tendo em conta as diferentes abordagens, optou-se por
dividir este capítulo em duas secções temáticas.
A primeira secção descreve a abordagem baseada num classicador do tipo

naive Bayes. Nesta secção caracteriza-se um classicador do tipo naive Bayes
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e posteriormente procede-se à descrição do algoritmo de detecção e indexação
de múltiplos tópicos. Ainda nesta secção, Descrevem-se algumas experiências
realizadas com os corpus TD e MW para avaliar o desempenho do algoritmo
e apresentaram-se os resultados das experiências realizadas. As experiências
realizadas com o Corpus TD permitiram concluir que a indexação hierárquica
requer tipicamente mais material de treino de modo a poder modelar os níveis
associados a conceitos mais especícos e que, ainda assim, a anotação usando
o tesauro temático não é trivial para um anotador não treinado tal como se
constatou no teste de campo efectuado ao protótipo do sistema ALERT.
No que concerne aos resultados obtidos nas experiências com o Corpus
MW, apesar da anotação ser mais intuitiva do que a anotação realizada
no Corpus TD, existe a diculdade de implementar de forma automática
a detecção dos tópicos nacional/internacional numa peça noticiosa. Esta
diculdade resultou do facto de algumas peças noticiosas referentes à forma
de como o país é visto pelo exterior serem classicadas manualmente com
ambos os tópicos.
A segunda secção descreve a abordagem baseada nas máquinas de suporte
vectorial. Nesta segunda secção, caracteriza-se um classicador baseado em
SVMs e posteriormente descreve-se o tipo de kernel adoptado e a biblioteca
usada para desenvolver e treinar os classicadores SVM binários, para cada
um dos tópicos. Ainda nesta secção, descreveu-se uma experiência realizada
com os Corpus MW para avaliar o desempenho do algoritmo e apresentouse o respectivo resultado. O confronto dos resultados obtidos com as duas
técnicas de aprendizagem automática permitiu concluir que a indexação de
múltiplos tópicos em peças noticiosas transcritas automaticamente, o desem115
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penho do classicador baseado nas máquinas de suporte vectorial mostrou
um desempenho superior ao apresentado por um classicador do tipo naive

Bayes. Esta evidência, pensamos nós, deve-se ao facto dos hiperplanos dos
SVMs conseguirem uma melhor modelação dos exemplos de tópicos e dos
não-tópicos.
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Adaptação não-supervisionada
dos modelos de tópico
Este trabalho de adaptação surge na sequência de uma experiência realizada
no L2F, que teve como objectivo averiguar o impacto da adaptação diária
do léxico e do modelo de língua do AUDIMUS, nos módulos de capitalização
e indexação de tópicos. Esta adaptação diária que consiste em actualizar
diariamente o léxico e o modelo de língua com base nos textos de jornais
publicados na Web não só no dia em questão, mas também os dos últimos 7
dias, foi motivada pelo uso do AUDIMUS na legendagem automática, online,
dos programas noticiosos transmitidos em TV [59]. As experiências realizadas
por Ciro [60] mostraram que o uso de um vocabulário dinâmico de 100k
adaptado diariamente permitiu obter uma redução de 65% no OOV ( Out Of

Vocabulary word ) e de 5.7% na WER (Word Error Rate ) do reconhecedor.
Este impacto positivo na qualidade das transcrições automáticas levantou a
questão de qual seria o impacto que esta adaptação do léxico e do modelo
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de língua teria nas etapas posteriores, nomeadamente na capitalização que
é feita online durante a produção das legendas, e mais tarde em oine,
na indexação das peças noticiosas. Outra questão que importava responder
era se o desempenho destes módulos de capitalização e indexação também
beneciariam com a adopção de um mecanismo de adaptação adequado às
funcionalidades e especicidades de cada um.
Este é o enquadramento em que foram realizadas as experiências de adaptação da indexação descritas nesta secção. No que diz respeito à capitalização, Fernando em [13] mostra que o uso do vocabulário e do modelo de
língua dinâmico, melhora o desempenho do módulo de capitalização. Quanto
à adopção de um mecanismo de adaptação, as experiências mostraram que
não existe vantagem em realizar este processo diariamente, mas sim periodicamente, voltando a treinar os modelos mas com textos mais recentes.
Com o objectivo de responder a estas questões, realizou-se um conjunto de
experiências, para as quais se desenvolveu um procedimento não-supervisionado
de adaptação dos modelos de tópico, exequível de pôr em prática numa aplicação real. O procedimento de adaptação foi desenhado de modo a aproveitar
o esforço que tem vindo a ser realizado no L2F, na recolha diária de artigos
de jornais online com o objectivo de actualizar o vocabulário e o modelo de
língua usado pelo reconhecedor AUDIMUS. Estes artigos de jornais online
recolhidos diariamente de forma automática, dão corpo a uma base de dados
denominada Corpus WebNews.
O procedimento de adaptação desenvolvido, encontra-se representado na
gura 6.1.
O procedimento de adaptação diário tem início na indexação automática
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Figura 6.1: Ilustração do procedimento de adaptação não-supervisionada dos modelos de tópico.

múltiplos tópicos dos artigos de jornais online do dia, bem como dos últimos 7 dias. Por forma a realizar esta indexação, os textos dos artigos são
processados com vista à remoção de palavras funcionais e à lematização das
restantes. Por se tratarem de textos escritos, considerou-se que todas as pa119
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lavras dos textos tinham uma medida de conança na transcrição de 100%.
Após este pré-processamento, os textos são classicados automaticamente de
modo a criar para cada uma das 12 classes, modelos de unigramas para os
tópicos.
Ao contrário dos modelos descritos na secção 5.1.4 que aqui iremos denominar como os modelos de base e que vão ser alvo de uma adaptação diária,
os modelos agora descritos baseiam-se nos textos escritos dos artigos dos jornais online e não nas transcrições automáticas do reconhecedor. É possível
que desta classicação diária não resulte material para criar um ou mais modelos de tópico baseados em textos escritos para uma ou mais classes. Nestes
casos, quando tal acontece, faz-se uso do último modelo criado para essa
classe.
Após serem criados os modelos de tópico do dia com base nos textos de
artigos de jornais da web, estes modelos vão ser combinados com os modelos
de base. De modo a juntar para cada uma das classes, os modelos de tópico
provenientes de duas fontes distintas, é feita uma interpolação linear do modelo de tópico de base com o modelo obtido a partir dos textos de jornais

online. Assim, para cada classe C i , calcula-se a perplexidade no conjunto
de anação, do modelo de tópico de base MTi (asr) e o mesmo procedimento
para o modelo obtido a partir dos textos escritos MTi (txt) . O conjunto de
anação usado na interpolação diária dos modelos de tópico é dinâmico e
consiste no conjunto de artigos de jornais online publicados da internet nos
últimos 20 dias.
Calculadas as perplexidades de ambos os modelos para cada uma das
classes, é feito o cálculo do valor óptimo dos pesos que devem ser usados
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na interpolação dos respectivos modelos. Por valores óptimos entenda-se
os valores dos pesos que minimizam a perplexidade do modelo de tópico
interpolado no conjunto de anação.
Os modelos de tópico que resultam desta interpolação diária denominados
aqui por modelos de tópico adaptados MTi (interp) , serão usados na indexação
dos programas noticiosos dos respectivos dias. Importa referir que o processo de adaptação aqui descrito é realizado de forma análoga aquando da
adaptação dos modelos de não-tópico para cada uma das classes.
Denido o procedimento de adaptação implementado, passaremos de seguida a descrever as experiências realizadas com vista a aferir da mais valia
deste processo na tarefa de indexação.

6.1 Experiências de adaptação e resultados
As experiências de adaptação que aqui se descrevem, usaram os conjuntos de
treino, desenvolvimento e avaliação do Corpus MW e foram conduzidas da seguinte forma: de modo a simular uma adaptação online, diária, utilizaram-se
os 29 programas noticiosos que constituem o conjunto de avaliação do Corpus
MW. Estes programas tendo sido recolhidos diariamente foram processados
individualmente, respeitando a sequência cronológica.
Importa referir que a indexação automática diária que é realizada sobre
o programa noticioso e para o qual se quer averiguar da melhoria na sua
indexação com a ajuda dos modelos de tópico adaptados para esse dia, é
feita usando a segmentação manual do programa em peças noticiosas. Assim,
para cada um dos 29 dias, as peças do programa noticioso referente a esse
dia são indexadas com múltiplos tópicos, usando os modelos de tópico que
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resultaram da interpolação dos modelos de base com os modelos obtidos a
partir dos artigos de jornais online dos últimos dias. Este procedimento
decorre até se chegar ao m do conjunto de avaliação.
Para avaliar o impacto da adaptação não-supervisionada dos tópicos bem
como o uso do vocabulário dinâmico na tarefa de indexação identicaram-se
três cenários distintos para os quais se realizaram três experiências usando o
conjunto de avaliação do Corpus MW.

• No primeiro cenário designado por C1 , é usado um vocabulário xo de
100k e é feita a adaptação não-supervisionada dos modelos de tópico
segundo o procedimento anteriormente descrito. A interpolação dos
modelos de base com os modelos criados no próprio dia para cada uma
das classes é feita usando um corpus baseado em artigos de jornais

online dos últimos 20 dias. Este pequeno corpus usado no anamento
dos parâmetros da interpolação, requereu que os artigos de jornal dos
últimos dias fossem previamente indexados de forma automática para
criar material de treino para cada tópico.

• No segundo cenário designado por C2 , é usado um vocabulário dinâmico
de 100k que é criado no próprio dia e o mecanismo de adaptação nãosupervisionada dos modelos de tópico é igual ao do cenário C1 .

• O terceiro e último cenário, portanto C3 , usa o vocabulário dinâmico de
100k que é criado no próprio dia mas o mecanismo de adaptação nãosupervisionada dos modelos de tópico é diferente do usado no cenário

C1 . Neste terceiro cenário o corpus usado no anamento dos parâmetros da interpolação é constituído não por artigos de jornal como nos
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cenários anteriores, mas pelas transcrições automáticas dos programas
noticiosos dos últimos 20 dias.
Nas primeiras duas experiências, portanto C1 e C2 , o conjunto de desenvolvimento do Corpus MW é usado para redenir os limiares da LLR para
cada um dos tópicos, antes de se efectuar a descodicação do programa noticioso "do dia". Os valores dos limiares dos tópicos correspondem ao melhor
valor de acurracy obtido no conjunto de desenvolvimento do Corpus MW.
Na experiência C3 , os limiares da LLR para cada um dos tópicos são xos e
não sofrem qualquer tipo de actualização diária.
Os resultados obtidos nestas experiências de adaptação não-supervisionada
encontram-se representados na tabela 6.1.
Tabela 6.1: Resultados das experiências de adaptação não-supervisionada.

Tópico
Ambiente
Desporto
Economia
Educação
Internacional
Justiça
Meteorologia
Nacional
Politica
Saúde
Segurança
Sociedade
Total

Base [%Acc]
94,9
96,9
90,7
96,2
87,1
94,3
99,4
83,1
87,2
95,7
88,0
74,4
90,7

C1 [%Acc]
94,2
96,7
91,5
98,2
89,9
95,8
95,2
83,4
88,4
95,5
90,7
74,6
91,2

C2 [%Acc]
94,8
96,3
91,5
98,2
89,9
95,6
95,5
83,3
88,3
95,2
90,9
75,4
91,2

C3 [%Acc]
95,6
96,9
91,6
98,4
89,8
94,8
99,2
83,0
87,6
96,4
90,6
76,2
91,7

A segunda coluna da tabela refere-se aos resultados da indexação sem
adaptação para este corpus, descritos na secção 5.1.4.
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6.2 Discussão e conclusões
Da análise da tabela 6.1, constatamos que o cenário de adaptação que apresentou melhores resultados é o cenário C3 . Se compararmos o resultado
obtido neste cenário com o apresentado na segunda coluna, portanto sem
qualquer tipo de adaptação, vericamos que adaptação melhora o accuracy
da indexação em 1% absoluto.
A melhoria nos resultados obtida no cenário C3 deve-se em parte a uma
melhoria efectuada na modelação do tópico meteorologia. As experiências

C1 e C2 evidenciaram uma degradação no modelo do tópico de meteorologia
durante o processo de adaptação. Uma vez que a estatística de unigramas
do tópico meteorologia se baseia principalmente em números e num conjunto
restrito de cidades, alguns dos artigos de jornais referentes a resultados de
jogos e de lotarias cujos valores são da ordem de grandeza dos valores de
temperatura e precipitação foram indexados também com esse tópico. Para
ultrapassar esse problema, na experiência C3 , alguns exemplos negativos foram extraídos dos jornais online para re-treinar o tópico meteorologia. Outra
constatação prende-se com o facto de que o uso de um corpus de anamento
baseado nas transcrições automáticas do reconhecedor em C3 permitiu dispensar o cálculo de novos limiares de decisão baseados na LLR sem que tal
acarretasse um decréscimo signicativo nos resultados de accuracy (-0,5%).
A explicação para esta evidência deve-se ao facto de no cenário C3 a
interpolação é feita entre dois modelos de tópico criados a partir das transcrições automáticas do reconhecedor o que resulta num modelo de tópico
interpolado mais adaptado à tarefa de avaliação, uma vez que o conjunto de
avaliação do Corpus MW é também constituído por transcrições automáticas
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de programas noticiosos.
No que diz respeito ao impacto do vocabulário dinâmico de 100k, as
experiências mostraram que este impacto não é signicativo.

6.3 Sumário
Neste capítulo descreveu-se o trabalho realizado no domínio da adaptação
não-supervisionada de tópicos. A análise dos resultados de indexação obtidos
nos vários cenários de adaptação não-supervisionada permite-nos concluir que
o processo de adaptação não-supervisionada melhora com a recolha diária de
jornais online. Esta avaliação mostrou uma melhoria de 1% com o processo
de adaptação não-supervisionada mas o impacto do uso de um vocabulário
dinâmico não é signicativo.
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Conclusões e Trabalho Futuro
Este capítulo tem como objectivo apresentar as principais conclusões relacionadas com as várias etapas do trabalho aqui descrito. O primeiro objecto de
reexão será o Corpora recolhido para a realização deste trabalho, e posteriormente, algumas das principais conclusões que resultaram do desenvolvimento e da realização de várias experiências de segmentação e indexação dos
programas noticiosos.

7.1 Corpora
Neste trabalho foi utilizado um Corpora com o objectivo de desenvolver e
avaliar os algoritmos de segmentação e indexação. O corpus que merece
maior relevo é o Corpus ALERT para o Português Europeu não só pela sua
dimensão mas também pela quantidade de trabalho que permitiu realizar.
O Corpus ALERT foi fundamental para o desenvolvimento dos algoritmos
de segmentação e indexação propostos como trabalho de tese. Os algoritmos
que foram desenvolvidos tiveram como objectivo realizar de forma automá127
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tica, o trabalho diário realizado por um anotador prossional numa cadeia
de televisão. Estes prossionais na sua rotina diária, segmentam e indexam manualmente a grande maioria dos programas difundidos pela estação,
de acordo com normas geralmente adoptadas pela EBU. O Corpus ALERT
para o Português Europeu foi recolhido e anotado de acordo com este propósito, num esforço conjunto entre o L2F e a RTP. A utilização deste corpus
no desenvolvimento do algoritmo de segmentação, permitiu desenvolver um
conjunto de heurísticas simples e robustas. A necessidade de aumentar a
complexidade do algoritmo revelou algumas limitações do corpus, nomeadamente os poucos programas com a presença de um pivot temático e a ausência
de programas com múltiplos pivots. Por forma a dar resposta a este último
cenário, foi necessário recolher um pequeno corpus contendo programas com
múltiplos pivots.
Quanto à utilização do Corpus ALERT na indexação com múltiplos tópicos,
a dimensão do Corpus TD foi claramente um factor de limitação no que diz
respeito às abordagens passíveis de ser utilizadas e nos resultados conseguidos
com as abordagens implementadas. No que diz respeito ao tipo de anotação
do Corpus TD, o carácter especíco de uma indexação baseada num tesauro
mostrou ser pouco adequada à utilização numa aplicação desenhada para utilizadores comuns. Neste domínio, o Corpus MW recolhido com o objectivo
de aferir o desempenho dos algoritmos numa aplicação real, mostrou ser mais
adequado.
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7.2 Segmentação
O trabalho de segmentação aqui apresentado baseou-se na estrutura característica dos programas noticiosos e dos papeis que desempenham os diversos
intervenientes no programa. Da análise de vários programas noticiosos emitidos através de vários canais de TV, constatou-se que estes partilham alguns
aspectos estruturais, nomeadamente o facto de consistirem numa sequência
de peças e destaques, apresentadas única e exclusivamente pelo(s) pivot(s)
do programa. No trabalho de segmentação foi fundamental o trabalho realizado na etapa de pré-processamento do áudio com o objectivo de detectar e
excluir os destaques. Este pré-processamento permitiu aumentar a cobertura
e a precisão de 8% e 17%, respectivamente. Os destaques representam 19%
dos eventos que ocorrem num programa noticioso, e as suas características
particulares, nomeadamente a sua curta duração e a sobreposição da fala do
pivot ou de um repórter em voz o, com a música do jingle são problemáticas não só para a segmentação como também à indexação. Na segmentação,
porque as intervenções do pivot dentro de um destaque resultam frequentemente no apagamento da fronteira que marca o inicio da peça a jusante. Na
indexação, porque dá origem a transcrições automáticas com uma taxa de
erro elevada, dicultando a tarefa de classicação por tópicos. Todavia, a detecção do destaque, à semelhança da detecção dos segmentos de publicidade
e do inicio do programa noticioso obriga a que o detector seja actualizado
periodicamente com os jingles que estão a ser utilizados no momento.
O conhecimento mais aprofundado da estrutura dos programas permitiu
denir um conjunto de heurísticas simples das quais se destaca a heurística
usada na identicação do pivot num programa noticioso. Esta heurística
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baseada no facto de que este falante é o que mais intervém ao longo do programa e que este é sempre responsável por introduzir todas as peças noticiosas, permitiu obter a grande totalidade das fronteiras de peças em programas
noticiosos contendo um único pivot. Todavia, a heurística não dá uma resposta satisfatória para todos aqueles programas que são apresentados por
múltiplos pivots ou que contam com a presença de um pivot temático. No
Corpus ALERT, alguns dos programas noticiosos a segmentar contam com
a presença de um pivot temático dedicado ao desporto. O bloco dedicado
à actualidade desportiva engloba diversas modalidades onde para cada uma
das modalidades o pivot desportivo faz frequentemente uma introdução à
peça. Neste trabalho de segmentação optou-se por dividir o bloco desportivo em várias peças de acordo com as modalidades nele apresentadas. De
modo a dar resposta a esta pretensão, recorreu-se a uma abordagem multietapas semi-supervisionada no sentido em que requer a indicação prévia da
existência de um pivot temático no programa. Os programas noticiosos com
múltiplos pivots também tiveram uma solução semelhante, sendo necessário a indicação prévia que de o programa tem múltiplos pivots. Uma vez
mais usou-se a já referida heurística e os dois falantes mais intervenientes no
programa são considerados os pivots do programa. Estas duas soluções semisupervisionadas permitiram reduzir o apagamento de fronteiras de peças à
custa de uma intervenção manual. A migração para uma solução automática passa, em nosso entender, pela extracção de informação do vídeo e a
incorporação desta informação no algoritmo de segmentação.

Neste trabalho de segmentação, a utilização da árvore de classicação
mostrou-se uma abordagem muito útil na medida em que não só permitiu
130

Capítulo 7: Conclusões e Trabalho Futuro
interpretar as regras que estão subjacentes a uma determinada classicação
como também permitiu induzir regras treinando a árvore com as características certas.
Da análise global do desempenho do algoritmo, constata-se que a correcta
identicação dos segmentos de áudio contendo fala do pivot é um factor
crítico fundamental para o bom desempenho do algoritmo de segmentação.
A incorrecta detecção destes segmentos de áudio pode dar origem a falsos
alarmes que nos casos mais graves podem provocar a divisão de uma peça,
ou apagamentos de fronteiras quando os segmentos não identicados estão
associados ao inicio das peças. Este último caso foi evidenciado no teste de
campo realizado com o protótipo do sistema ALERT, onde se constatou que
alguns casos de apagamento de fronteiras resultaram em blocos informativos
contendo mais de uma peça.
Um problema por resolver está relacionado com as intervenções do pivot
a meio de uma peça, no caso em estas intervenções têm uma duração igual ou
maior que o tempo médio de introdução de uma peça. Estas situações resultam frequentemente na divisão da peça em duas ou na colocação incorrecta
da fronteira que marca o inicio da peça a jusante, dependendo da intervenção
ocorrer a meio da peça ou na parte nal da peça, respectivamente.
Em termos de segmentação dos programas noticiosos, pensamos que é
interessante em termos de trabalho futuro explorar alguma informação relacionada com a estrutura das peças noticiosas com o objectivo de caracterizar
o seu desenvolvimento. Os pivots, responsáveis por coordenarem o desenrolar dos programas noticiosos, introduzem as notícias segundo uma ordem
previamente denida e invocam, sempre que necessário ou possível, jornalis131
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tas ou reportagens de campo que complementam a introdução por ele feita.
Os jornalistas, quando invocados no contexto de uma notícia, têm como tarefa desenvolver a notícia apresentada pelo pivot podendo estes entrevistar
pessoas. Este desenvolvimento é usualmente feito recorrendo ao vídeo recolhido num local e entrevistando pessoas relevantes à notícia em relato. Para
que seja possível conhecer o desenvolvimento de uma peça, é preciso saber
identicar o papel que desempenham os vários intervenientes na peça e conseguir detectar alguns eventos estruturantes, como é o caso da detecção de
fala espontânea. Este tipo de fala é rico em disuências (pausas preenchidas, reparações, hesitações, ...), presença de pronomes do tipo "eu"e "tu"e a
escolha de palavras informais. A entoação é outra pista baseada em características presentes na acústica do sinal de fala, que pode ser muito relevante
na segmentação dos programas. A entoação não só fornece indicação de se
estar na presença de uma questão, armação ou dúvida do falante, como
também transporta informação acerca da estrutura do discurso como tópico
e mudança de orador [66]. A detecção de actos em diálogo tais como: armações, questões, pedidos de desculpa e agradecimentos são importantes para
determinar o papel do falante na conversação [82]. Além das características
mencionadas, outras características acústicas do sinal de fala podem também
fornecer pistas importantes à segmentação, tal como a mudança de falante,
sobreposição de fala, identidade do falante, entre outros eventos. Este conhecimento fundamental para a captura da estrutura dos programas noticiosos,
permitirá, em nosso entender, melhorar a precisão da tarefa de segmentação. É também nossa convicção de que o recurso à informação do vídeo é
muito importante para a segmentação dos programas noticiosos, pois não só
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fornece pistas importantes acerca da estrutura dos programas como também
permitirá resolver o problema da detecção da existência de múltiplos pivots
e ou pivots temáticos num programa noticioso. Este procedimento dotará o
sistema de segmentação de maior autonomia e maior robustez.

7.3 Indexação
No que concerne ao trabalho de indexação, as primeiras experiências realizadas com o objectivo de indexar um tópico por peça, permitiram não só
desenvolver um mecanismo de detecção de tópicos que mais tarde veio a ser
aperfeiçoado como também deram a conhecer algumas particularidades do
Corpus TD e da sua anotação, que se mostraram muito importantes para o
trabalho posteriormente desenvolvido. Uma das características deste corpus
que tem um grande impacto no desempenho da indexação é o facto de 39%
das suas peças noticiosas estarem anotadas com múltiplos tópicos. Esta particularidade tem como consequência a elevada taxa de sobreposição vericada
entre alguns dos seus tópicos, nomeadamente, os tópicos "defesa e segurança"
com "sociedade e sociologia" onde 32 % das peças classicadas com o tópico
"defesa e segurança" também foram classicadas com o tópico "sociedade e
sociologia". Estas primeiras experiências permitiram também concluir acerca
da limitação dos dados de treino disponíveis para modelar mais do que os
três primeiros níveis do tesauro. Esta limitação foi conrmada experimentalmente, onde a modelação dos tópicos através de uma estatística de bigramas
conduziu a resultados de indexação semelhantes aos obtidos através de uma
estatística de unigramas (73,80% e 73,53 respectivamente).
A adequação da estratégia de indexação à realidade do Corpus TD com o
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objectivo de classicar uma peça com múltiplos tópicos conduziu ao desenvolvimento de um classicador naive Bayes capaz de classicar uma peça com
múltiplos tópicos, atribuindo uma medida de conança na descodicação de
cada tópico.

Esta medida baseou-se na razão de máxima verosimilhança entre a verosimilhança do tópico e do não tópico, este último denido à custa de peças
que versando outros tópicos não se encontram presentes no modelo de tópico. A decisão da presença de um determinado tópico é tomada com base
num conjunto de limiares denido para cada tópico com base na avaliação
do desempenho que cada um dos limiares proporcionou para cada tópico no
conjunto de desenvolvimento. Esta medida permitiu aumentar em 20,3% o
valor de correcção (73,8% para 94,1%), contribuindo assim para uma melhoria do sistema de indexação. A utilização da medida de conança associada à
descodicação de cada uma das palavras presentes na transcrição automática
também contribuiu para uma melhoria do sistema de indexação. O treino dos
modelos de tópicos com base em palavras cuja medida de conança estava
acima de um limiar pré-denido permitiu melhorar em 1,2% o valor de correcção, agora de 95,3%. Todavia esta subida do valor de correcção implicou
um aumento na taxa de falsos alarmes na detecção dos tópicos, derivado à
redução da quantidade dos dados de treino para cada tópico. Esta ltragem
nas transcrições automáticas levou à redução de 42% da totalidade dos dados
de treino. Foi também realizada uma experiência de indexação usando entidades mencionadas obtidas a partir de uma lista extraída automaticamente
da anotação manual do SR Corpus, que resultou na compilação de 655 nomes
compostos. Os modelos de tópicos foram novamente treinados de modo a es134
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timar estes novos parâmetros e o impacto na indexação foi uma melhoria de
1,1%. Este impacto não foi mais signicativo devido à já referida limitação
da quantidade de dados de treino que neste caso ainda é mais crítica pois esta
abordagem requer um maior número de parâmetros a estimar. No sentido
de combater a elevada sobreposição de tópicos numa grande percentagem de
peças noticiosas, realizaram-se várias experiências de modelação dos tópicos
recorrendo a uma técnica de treino discriminativo, baseada no conditional

maximum likelihood. Estas experiências revelaram-se infrutíferas na medida
em que têm como impacto uma redução no material de treino disponível para
treinar os modelos de tópicos.

A metodologia de indexação baseada no tesauro temático foi também
avaliada através de um teste de campo realizado com o protótipo do sistema
ALERT. Este teste permitiu colocar esta losoa de indexação ao serviço
de utilizadores necessitados de procurar conteúdos informativos especícos
ou genéricos. Apesar de no momento em que se efectuou o teste de campo
a indexação era ainda do tipo um tópico por peça, o mecanismo de treino,
descodicação e decisão eram já os denitivos. Deste modo, cada peça foi indexada com 3 descritores temáticos, correspondendo aos três primeiros níveis
hierárquicos do tesauro. Cada utilizador que participou no teste de campo
deniu um perl baseado na selecção de descritores temáticos, onomásticos,
geográcos e texto livre. Este teste revelou que, no que diz respeito aos erros
da transcrição automática, os descritores temáticos são mais robustos que
os onomásticos, geográcos ou palavras simples. Todavia, esta experiência
também mostrou que a indexação com o tesauro temático não é tão evidente
para utilizadores que não estejam treinados com este tipo de classicação.
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Esta diculdade e a necessidade de ter descritores menos generalistas (maior
profundidade na indexação) foram os principais problemas sentidos pelos
utilizadores do sistema. A necessidade de indexar uma peça com múltiplos
tópicos foi conrmada pelos utilizadores do sistema, que constataram que
ao longo do desenvolvimento de uma peça noticiosa é frequente haver uma
oscilação quanto ao tópico mais adequado à sua indexação.
A utilização desta indexação baseada no tesauro temático impossibilitou
a comparação do seu desempenho com o de outros sistemas de indexação,
na medida em que até à data não existiam trabalhos nesta área que zessem
uso deste tipo de indexação.
As experiências de indexação com tópicos da Media Monitor permitiram
avaliar o desempenho do algoritmo de indexação numa aplicação real. Neste
novo cenário, a indexação não se baseia num tesauro mas numa estrutura
mais simples onde num nível superior temos os tópicos nacional e internacional e abaixo de cada um destes encontram-se 10 tópicos de índole geral. As
experiências de indexação realizadas evidenciaram a diculdade de efectuar
de forma automática esta pré-classicação das peças com os tópicos nacional
e internacional. A correcta pré-classicação de uma peça, requer uma procedimento capaz de identicar se uma determinada peça informativa sobre a
realidade nacional, resulta de um visão externa ou interna do nosso País.
Foi interessante vericar que as experiências de indexação realizadas com
o objectivo de aferir o impacto que a qualidade do pré-processamento efectuado a montante do módulo de indexação tem sobre o seu desempenho, mostrou que no que diz respeito ao módulo responsável pelo pré-processamento
do áudio, não existe degradação signicativa quando se passa de anotações
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manuais para anotações automáticas, pois o decréscimo no valor de correcção
é de 0,2%. O mesmo não se pode dizer no que diz respeito às transcrições
manuais versus automáticas, onde os resultados obtidos com as transcrições
manuais foram inferiores aos alcançados com as transcrições automáticas,
tendo-se vericado um decréscimo de 2,3% no valor de correcção. Este resultado deve-se ao facto dos modelos estatísticos dos tópicos serem obtidos
a partir das transcrições automáticas.
A indexação de conteúdos digitais baseada num tesauro temático a ser
utilizada num cenário de recuperação de informação, requer um trabalho adicional, pois o teste de campo mostrou que o procedimento de recuperação
baseado unicamente numa indexação feita com o tesauro temático é muito
difícil a utilizadores não-prossionais desconhecedores deste tipo particular
de anotação. Para ultrapassar esta diculdade, é importante desenvolver um
sistema de recuperação de documentos falados, baseado em técnicas de expansão de queries, usando um corpus paralelo aliado à informação do tesauro.
Este sistema irá ajudar os utilizadores a realizar as queries no SSNT.
Ainda no âmbito do trabalho da indexação testou-se uma segunda abordagem baseada nas máquinas de suporte vectorial. Esta abordagem consistiu
em desenvolver classicadores SVM binários, para cada um dos tópicos. De
forma a avaliar o desempenho desta abordagem e a confrontá-lo com a do
classicador naive Bayes, realizou-se uma experiência de indexação de múltiplos tópicos com o Corpus MW. O confronto dos resultados obtidos com as
duas técnicas de aprendizagem automática no Corpus MW, permitiu constatar que o desempenho do classicador baseado em SVMs foi superior ao
apresentado por um classicador do tipo naive Bayes. Esta evidência, pen137
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samos nós, deve-se ao facto dos hiperplanos dos SVMs conseguirem uma
melhor modelação dos exemplos de tópicos e dos não-tópicos. A crítica deste
resultado carece de uma análise mais aprofundada que só não se realizou pelo
facto desta experiência ter sido realizada na parte nal dos trabalhos desta
tese.
Em termos de indexação dos programas noticiosos, pensamos que é interessante em termos de trabalho futuro explorar a informação fornecida
pelas proeminências presentes no sinal de fala. Experiências realizadas por
Osterndorf mostraram que a detecção de proeminências no sinal de fala pode
ser útil para melhorar a performance dos sistemas de detecção de tópicos [16].
A proeminência resulta do acto de enfatizar do ponto de vista acústico, uma
ou mais sílabas de uma palavra numa locução, e é muito frequente em cenários de conversação tal como é o caso das reuniões. A extracção desta
informação está associada a um conjunto de pistas acústicas tais como, a
gama de valores de F0, duração e energia da sílaba. A detecção das proeminências aplicada à detecção de tópicos em cenários de conversação, permite
ltrar regiões das transcrições automáticas que não são importantes para a
detecção dos tópicos.

7.4 Adaptação na Indexação
Na sequência dos trabalhos realizados no âmbito desta tese, efectuaram-se
várias experiências de adaptação não supervisionada dos modelos de tópicos.
As experiências realizadas tiveram como objectivo aferir o impacto que a
adaptação diária do léxico e do modelo de língua do AUDIMUS bem como
dos modelos de tópicos, tem no desempenho do sistema de indexação. As
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experiências realizadas permitiram constatar que a utilização de um léxico
dinâmico adaptado diariamente tem pouco impacto no desempenho da indexação, realizada diariamente. Quanto esta adaptação diária é feita sobre
os modelos de tópicos, pode-se constatar que a interpolação dos modelos
de base com os textos de jornais extraídos da internet nos últimos 7 dias
permitiu melhorar o desempenho da indexação em 1%. É um facto que o
impacto desta adaptação diária não é muito signicativo tendo em conta a
quantidade de processamento associado à tarefa de adaptação. Todavia a
adaptação dos modelos de tópicos pode não ser feita diariamente, mas ter
uma periodicidade semanal ou mesmo mensal.

7.5 Aplicações relacionadas
Uma aplicação relacionada prende-se directamente com o arquivo de programas da RTP. Os programas que constituem este arquivo são, diariamente,
indexados manualmente com os thesauri temático, geográco e onomástico.
A automatização deste processo está na base do trabalho da tese descrita
neste relatório. Outra aplicação com o qual este trabalho está relacionado
enquadra-se na área de computer enhanced human-to-human communica-

tion , uma das áreas de investigação mais recentes entre a comunidade de
processamento de língua falada. Esta área compreende diversos tópicos, tais
como, transcrições de reuniões e transcrições de aulas. Este sistema de indexação de tópicos num cenário do tipo transcrição de reuniões permitirá
desenvolver uma aplicação do tipo Meeting Browser, que grava reuniões,
transcreve-as automaticamente e extrai um resumo destas, permitindo mais
tarde a um utilizador pesquisar por um falante em particular, por tópico ou
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ideia [1]. No cenário do tipo da transcrição de aulas a informação dos tópicos bem como a transcrição automática, pode ser usada na integração do
áudio e vídeo gravado com outros conteúdos multimedia, todos sincronizados de acordo com o tópico. Com esta sincronização será possível construir
uma aplicação do tipo Lecture Browser que permitirá a um estudante navegar através do conteúdo do livro, visualizando de forma gráca, a parte
correspondente no livro de texto, e o áudio e vídeo com a correspondente
transcrição fornecida na legenda [2].
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A.1 Teste de campo ao protótipo do ALERT
No âmbito dos trabalhos do projecto ALERT realizou-se em Fevereiro de 2003
um teste de campo ao protótipo do sistema ALERT, com vista a aferir o seu
desempenho agora na óptica do utilizador. Esta secção começa por descrever
os conteúdos dos formulários usados na avaliação e que foram distribuídos
pelos participantes envolvidos nos testes de campo. Feita a descrição dos
formulários, apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos neste teste.

A.1.1 Formulário de Avaliação
A cada um dos participantes envolvidos no teste de campo foram entregues
várias cópias do formulário de avaliação global, de modo a preencher-se uma
cópia por cada tópico seleccionado. O formulário dividiu-se em três partes.
A primeira parte do formulário foi preenchido pelo avaliador enquanto este
assistia ao programa noticioso a ser transmitido pela televisão. Sempre que o
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assunto abordado numa peça versou um dos tópicos previamente escolhido,
o avaliador anotou a data em que o programa foi transmitido e forneceu uma
curta descrição da peça que visualizou. A segunda parte do formulário foi
preenchida pelo avaliador após decorrer o intervalo de tempo necessário para
receber as mensagens de alerta enviadas pelo sistema SSNT. O conteúdo
desta segunda parte do formulário continha para cada peça observada, as
seguintes questões:

Recebeu uma mensagem de alerta?

Sim/Não

Se recebeu, classifique
início :

-2; -1; 0; +1; +2

fim :

-2; -1; 0; +1; +2

subdividida por várias mensagens de alerta ?

Sim/Não

Observações
A primeira questão teve como objectivo indicar a ocorrência de um acerto
ou um apagamento. A escala temporal denida em 5 níveis, usadas no caso
de um acerto, permitia avaliar a qualidade da segmentação da peça. Uma
segmentação correcta quanto às fronteiras de início e m da peça implicaria
o preenchimento dos campos início e m com o valor 0. No caso das
fronteiras de início ou de m ocorrerem mais tarde que o momento correcto,
o respectivo campo deveria ser preenchido com um valor positivo. Os dois
níveis associados aos valores positivos ou negativos permitiram obter indicações subjectivas quanto à maior (+/-1) ou menor aceitabilidade (+/-2) das
fronteiras da peça. Uma vez que esta escala de 5 níveis não permitia abranger
as situações em que uma peça aparecia subdividida em várias mensagens de
alerta, pediu-se no formulário que os avaliadores assinalassem essas ocorrên142
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cias. A terceira parte do formulário também foi preenchida após a recepção
das mensagens de alerta. Para cada tópico, o participante assinalou numa
lista os falsos alarmes recebidos (incluindo a data e o título da peça).

A.1.2 Resultados e discussão
O sistema foi inicialmente testado por quatro investigadores do INESC-ID
que integraram a equipa envolvida no projecto ALERT e ajudaram a fazer
o debug do sistema. Após a fase piloto, todos os outros investigadores do
grupo L2F foram convidados a participar na avaliação, registando-se no sistema SSNT como potenciais utilizadores. A avaliação global tendo envolvido
apenas 8 novos avaliadores comprometeu o signicado dos resultados obtidos.
Para mais, acresce ainda o facto de que o esforço feito para não inuenciar
os potenciais utilizadores na denição dos seus pers resultou em que alguns
investigadores escolheram sub-sub-tópicos que eram muito raros, o que fez
com que poucos formulários de avaliação tenham sido entregues.
No total, os potenciais utilizadores preencheram 47 descrições curtas de
peças e assinalaram apenas um falso alarme. A tabela A.1 mostra os resultados preliminares obtidos no teste de campo feito ao protótipo.
A análise das diferentes fontes de erro assinaladas pelo avaliadores permitiu aperfeiçoar diferentes aspectos do sistema. Um dos aspectos diz respeito à especicação do perl que pode ser feito através de texto livre ou
em termos de domínio ou sub-domínios temáticos. Como é de esperar, o

match com texto livre é mais sensível aos erros da transcrição automática,
especialmente quando envolve apenas uma única palavra, que pode ser incorrectamente reconhecida como outra. A classicação onomástica e geográca
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Tabela A.1: Resultados globais do teste de campo.

Parâmetro
No peças
No acertos (total)
No acertos com

No acertos com

No peças sub-divididas

Campo

Início = -2
Início = -1
Início = 0
Início = +1
Início = +2
Fim = -2
Fim = -1
Fim = 0
Fim = +1
Fim = +2

Ocorrências
47
31
2
5
19
4
1
2
4
18
5
2
47

padecem do mesmo problema, pois baseiam-se no simples match de palavras
isoladas, ignorando o contexto onde estão inseridas e não recorrendo a métodos aplicados à extracção de entidades mencionadas. Isto pode ocasionar,
por exemplo, à detecção do descritor onomástico Pena numa frase do tipo
... vale a pena....
O match temático neste sentido é mais robusto. Todavia a classicação
usando os níveis superiores do tesauro temático não é evidente para um
utilizador não treinado. A título de exemplo considere-se um utilizador que
deniu no seu perl a preferência pelo tópico Ciência e Tecnologia. Deverá
este utilizador considerar como acerto uma mensagem de alerta acerca da
ocorrência de um tremor de terra? Nestes casos, para um utilizador não
treinado vericar se um nível de topo foi correctamente atribuído pode ser
necessário pesquisar os seus descritores de nível inferior.
Uma crítica frequente consistiu na junção de várias notícias numa única
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peça. De facto, isto ocorreu principalmente com o sub-tópico desportos com
bola que provou ser muito popular. Sendo um descritor do terceiro nível,
várias notícias sobre futebol envolvendo diferentes equipas foram agrupadas
na mesma mensagem de alerta. Isto está de acordo com a corrente limitação do sistema aos três níveis superiores do tesauro temático, devido à falta
de material anotado por tópicos adequado ao treino dos modelos de nível
inferior. Todavia, uma vez que a quantidade de material de treino varia signicativamente de tópico para tópico, uma estratégia diferente que permita
modelar níveis inferiores sempre que exista material de treino suciente para
tal poderá ser mais útil a longo termo. De facto, a grande percentagem de
apagamentos deve-se principalmente à falta de material de treino para certos
tópicos.

Quando a avaliação foi feita usando apenas um único tópico por peça, não
só os erros eram muito mais frequentes como eram frequentes oscilações. Por
exemplo, a primeira parte de uma notícia sobre um caso de pedolia que está
prestes a ser levado a tribunal pode ser classicado com o tópico de ética e
a segunda parte da notícia com o tópico de justiça. Por outro lado, os falsos alarmes relacionados com a detecção do pivot podem provocar a divisão
da notícia naqueles casos em que se verica oscilações de tópicos ao longo
da notícia. A não detecção do pivot pode ter um impacto muito negativo
no sistema, na medida em que tal resulta frequentemente no agrupamento
de várias notícias distintas. Estas constatações evidenciaram o facto desta
componente ter sido anada usando um corpus de desenvolvimento demasiadamente pequeno e também a necessidade de uma estratégia de segmentação
mais elaborada. De facto, a avaliação parcial de cada módulo constituinte do
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protótipo foi feita usando o corpus de teste que não difere signicativamente
em termos temporais, do corpus de treino e desenvolvimento, contribuindo
para uma certa adequação do léxico e do modelo de língua escolhido. Esta
adequação, dois anos depois, deixou de se vericar.

A.1.3 Sumário
Uma das principais conclusões extraídas do teste de campo é a de que a
anotação usando o tesauro temático não é trivial para um anotador não
treinado. Este tipo de anotação usado no projecto ALERT deu origem a
muitas dúvidas acerca de qual seria o melhor tópico ou tópicos para certas
peças noticiosas. Para permitir que utilizadores não peritos possam pesquisar
a base de dados do SSNT, concluiu-se ser necessário desenvolver um sistema
de recuperação de documentos falados mais intuitivo.

146

Bibliograa
[1] The CMU meeting room browser
( http://www.is.cs.cmu.edu/meeting_room/browser/ ).
[2] The Cornell lecture browser
( http://www.cs.cornell.edu/zeno/projects/lecture browser/ ).
[3] The Hub4 English Transcription Conventions
( http://projects.ldc.upenn.edu/corpus_cookbook/transcription/ broadcast_speech/english/index.html ).
[4] The ocial ALERT Project web page
( http://alert.uni-duisburg.de/ ).
[5] Proceedings of the 9th European Conference on Speech Communication

and Technology (Interspeech 2005), Lisbon, Portugal, September 2005.
[6] R. Amaral, H. Meinedo, D. Caseiro, I. Trancoso, and J. Neto. A Prototype System for Selective Dissemination of Broadcast News in European Portuguese. In EURASIP Journal on Advances in Signal Proces-

sing, volume 2007, May 2007.
147

Bibliograa
[7] R. Baeza-Yates and B. Ribeiro-Neto. Modern Information Retrieval.
Addison Wesley, May 1999.
[8] S. Banerjee, C. Rosé, and A. Rudnicky. The Necessity of a Meeting
Recording and Playback System, and the Benet of Topic-Level Annotations to Meeting Browsing. In Proceedings of the Human-Computer

Interaction (INTERACT 2005), pages 643656, 2005.
[9] C. Barras, E. Georois, Z. Wu, and M. Liberman. Transcriber: A Free
Tool for Segmenting, Labeling and Transcribing Speech. In Proceedings

of 1st International Conference on Language Resources and Evaluation
(LREC 1998), pages 13731376, Granada, Spain, May 1998.
[10] R. Barzilay, M. Collins, J. Hirschberg, and S. Whittaker. The Rules
Behind Roles: Identifying Speaker Role in Radio Broadcasts. In Procee-

dings of the 17th National Conference on Articial Intelligence and 12th
Conference on Innovative Applications of Articial Intelligence, pages
679684. AAAI Press / The MIT Press, 2000.
[11] R. Barzilay and L. Lee. Catching the Drift: Probabilistic Content Models, with Applications to Generation and Summarization. In Procee-

dings of the Human Language Technology Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (HLTNAACL 2004), pages 113120, 2004. Best paper award.
[12] A. Basu, C. Walters, and M. Shepherd. Support vector machines for text
categorization. In Proceedings of the 36th Annual Hawaii International

Conference on System Sciences, January 2003.
148

Bibliograa
[13] F. Batista, R. Amaral, I. Trancoso, and N. Mamede. Impact of dynamic
model adaptation beyond speech recognition. In IEEE Workshop on

Spoken Language Technology (SLT 2008), Goa, India, December 2008.
[14] D. Beeferman, A. Berger, and J. Laerty. Statistical Models for Text
Segmentation. In Journal of Machine Learning, volume 34, pages 177
210, Hingham, MA, USA, February 1999.
[15] D. Blei, A. Ng, and M. Jordan. Latent Dirichlet Allocation. In Journal

of Machine Learning, pages 9931022, Hingham, MA, USA, January
2003.
[16] C. Boulis and M. Ostendorf. Using symbolic prominence to help design
feature subsets for topic classication and clustering of natural humanhuman conversations. In Proceedings of the 9th European Conference on

Speech Communication and Technology (Interspeech 2005), pages 425
428, Lisbon, Portugal, September 2005.
[17] L. Breiman, J. Friedman, R. Olshen, and C. Stone. Classication and

Regression Trees. Wadsworth and Brooks, Monterey, CA, 1984.
[18] E. Brill. A simple rule-based part of speech tagger. In Proceedings of the

workshop on Speech and Natural Language (HLT '91), pages 112116,
Morristown, NJ, USA, 1992.
[19] P. Browne, A. Smeaton, N. Murphy, N. O'Connor, S. Marlow, and
C. Berrut. Evaluating and Combining Digital Video Shot Boundary
Detection Algorithms. In Irish Machine Vision and Image Processing

Conference (IMVIP 2000), Belfast, Northern Ireland, September 2000.
149

Bibliograa
[20] A. Budanitsky and G. Hirst. Semantic Distance in Wordnet: An Experimental, Application-oriented Evaluation of Five Measures. In Workshop

on Wordnet and other Lexical Resouces, Second Meeting of the North
American Chapter of the Association for Computational Linguistics,
2001.
[21] W. Buntine.

Variational Extensions to EM and multinomial PCA.

In Proceedings of the 13th European Conference on Machine Learning

(ECML '02), pages 2334, London, UK, 2002. Springer-Verlag.
[22] L. Chaisorn, T.-S. Chua, C.-H. Lee, and Q. Tian. A hierarchical approach to story segmentation of large broadcast news video corpus. In

IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME'04),
pages 10951098, Taipei, Taiwan, June 2004.
[23] C.-C. Chang and C.-J. Lin. LIBSVM: a library for support vector ma-

chines, 2001. [Online; accessed 1-June-2009].
[24] H.-H. Chen and L.-W. Ku. An NLP & IR approach to topic detection.
In Topic Detection and Tracking Workshop (TDT-2002), pages 243264,
2002.
[25] F. Choi. Advances in Domain Independent Linear Text Segmentation.
In Proceedings of the 1st North American chapter of the Association

for Computational Linguistics conference (NAACL 2000), pages 2633,
2000.
[26] M. Christel, A. Hauptmann, H. Wactlar, and T. Ng. Collages as dynamic summaries for news video. In MULTIMEDIA '02: Proceedings of
150

Bibliograa
the tenth ACM international conference on Multimedia, pages 561569,
2002.
[27] K. Church. Char align: A Program for Aligning Parallel Texts at the
Character Level. In Proceedings of the 31st Annual Meeting of the As-

sociation for Computational Linguistics (ACL 1993), pages 18, Ohio
State University, Columbus, Ohio, USA, June 1993.
[28] S. Furui et. al. Ubiquitous Speech Processing. In IEEE International

Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2001),
Salt Lake City, Utah, USA, May 2001.
[29] A. Feng and J. Allan. Hierarchical Topic Detection in TDT-2004. IR
389, University of Massachusetts, 2005.
[30] S. Furui. Recent Advances in Spontaneous Speech Recognition and Understanding. In Proceedings of the ISCA & IEEE Workshop on Sponta-

neous Speech Processing and Recognition (SSPR'2003), Tokyo, Japan,
April 2003.
[31] M. Galley, K. McKeown, E. Fosler-Lussier, and H. Jing. Discourse Segmentation of Multi-Party Conversation. In Proceedings of the 41st An-

nual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL
2003), pages 562569, Sapporo Convention Center, Sapporo, Japan,
July 2003.
[32] S. Galliano, E. Georois, D. Mostefa, K. Choukri, J.-F. Bonastre, and
G. Gravier. The ESTER Phase II Evaluation Campaign for the Rich
Transcription of French Broadcast News. In Proceedings of the 9th Euro151

Bibliograa
pean Conference on Speech Communication and Technology (Interspeech
2005), Lisbon, Portugal, September 2005.
[33] A. Gelbukh, G. Sidorov, and A. Guzmán-Arenas. Document Indexing
With a Concept Hierarchy.

In Proceedings of the 1st International

Workshop on New Developments in Digital Libraries (NDDL - 2001),
Setúbal, Portugal, 2001.
[34] D. Gildea and T. Hofmann. Topic-Based Language Models using EM. In

Proceedings of the 6th European Conference on Speech Communication
and Technology (EUROSPEECH 1999), pages 21672170, Budapest,
Hungary, September 1999.
[35] T. Griths and M. Steyvers. Prediction and Semantic Association. In

Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems
(NIPS), pages 1118. MIT Press, 2002.
[36] T. Griths and M. Steyvers. A probabilistic approach to semantic representation. In Proceedings of the 24 Annual Conference of the Cognitive

Science Society (CogSci 2002), 2002.
[37] T. Griths and M. Steyvers. Finding scientic topics. In Proceedings of

the National Academy of Sciences, volume 101, pages 52285235, April
2004.
[38] B. Grosz and J. Hirschberg. Some Intonational Characteristics Of Discourse Structure. In Proceedings of the 2nd International Conference

on Spoken Language Processing (ICSLP'92), pages 429432, Ban, Alberta, Canada, October 1992.
152

Bibliograa
[39] A. Hagen and J. Neto.

Multi-Stream Processing Using Context-

Independent and Context-Dependent Hybrid Systems. In IEEE Interna-

tional Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP
2003), Hong Kong, China, April 2003.
[40] C. Hagège. SMORPH: Um analisador/gerador morfológico para o português. In Workshop sobre taggers para o português, pages 4974, Lisboa,
Portugal, March 1997.
[41] M. Hearst. TextTiling: Segmenting Text into Multi-paragraph Subtopic
Passages. In Journal of Computational Linguistics, volume 23, pages
3364, Cambridge, MA, USA, March 1997.
[42] J. Hirschberg and C. Nakatani. Acoustc Indicators of Topic Segmentation. In Proceedings of the 5th International Conference on Spoken

Language Processing (ICSLP'98), Sydney Convention Centre, Sydney
Australia, November 1998.
[43] T. Hofmann. Probabilistic Latent Semantic Analysis. In Proceedings of

Uncertainty in Articial Intelligence, UAI, Stockholm, 1999.
[44] T. Hofmann. Unsupervised Learning by Probabilistic Latent Semantic
Analysis. In Journal of Machine Learning, volume 42, pages 177196,
Hingham, MA, USA, January 2001.
[45] W. Hsu, S.-F. Chang, C.-W. Huang, L. Kennedy, C.-Y. Lin, and G. Iyengar. Discovery and Fusion of Salient Multi-modal Features towards News
Story Segmentation. In IS&T/SPIE Symposium on Electronic Imaging:
153

Bibliograa
Science and Technology - SPIE Storage and Retrieval of Image/Video
Database, San Jose, CA, January 2004.
[46] X. Huang, A. Acero, and H.-W. Hon. Spoken Language Processing: A

Guide to Theory, Algorithm, and System Development. Prentice Hall
PTR, Upper Saddle River, NJ, USA, 2001.
[47] T. Imai, R. Schwartz, F. Kubala, and L. Nguyen. Improved Topic Discrimination of Broadcast News Using a Model of Multiple Simultaneous
Topics. In IEEE International Conference on Acoustics, Speech and

Signal Processing (ICASSP 1997), page 727, Munich, Germany, April
1997.
[48] R. Iyer and M. Ostendorf. Modeling Long Distance Dependence in Language: Topic Mixtures vs. Dynamic Cache Models. In IEEE Transac-

tions on Speech and Audio Processing, volume 7, pages 3039, January
1999.
[49] A. Jain, M. Murty, and P. Flynn. Data clustering: a review. In ACM

Computing Surveys, volume 31, page 264, September 1999.
[50] F. Jelinek, B. Merialdo, S. Roukos, and M. Strauss. A dynamic language
model for speech recognition. In HLT '91: Proceedings of the workshop

on Speech and Natural Language, pages 293295, Pacic Grove, California, February 1991.
[51] M.-Y. Judith, J. Klavans, and K. Mckeown. Linear Segmentation and
Segment Signicance. In Proceedings of the 6th International Workshop

of Very Large Corpora, pages 197205, 1998.
154

Bibliograa
[52] H. Kozima. Text segmentation based on similarity between words. In

Proceedings of the 31st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 1993), pages 286288, Ohio State University,
Columbus, Ohio, USA, June 2003.
[53] W. Kraaij, A. Smeaton, P. Over, and J. Arlandis. TRECVID - An Introduction. In Proceedings of TREC Video Retrieval Evaluation (TREC-

VID 2004). NIST, USA, 2004.
[54] A. Lisowska, A. Popescu-belis, and S. Armstrong. User query analysis
for the specication and evaluation of a dialogue processing and retrieval
system. In Proceedings of the 4th International Conference on Language

Resources and Evaluation (LREC 1998), Centro Cultural de Belem, Lisbon, Portugal, May 2004.
[55] D. Liu, S. McVeety, R. Prasad, and P. Natarajan. Semi-supervised
topic classication for low resource languages. In IEEE International

Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2008),
pages 50935096, Las Vegas, Nevada, USA, March 2008.
[56] Z. Liu and Q. Huang. Adaptive Anchor Detection Using On-Line Trained Audio/Visual Model. In Proceedings of Storage and Retrieval for

Media Database (SPIE 2000), pages 156167, San Jose, CA, USA, January 2000.
[57] C. Ma, B. Byun, K. Ilseo, and C.-H. Lee. A detection-based approach
to broadcast news video story segmentation. In IEEE International

Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2009),
pages 19571960, Taipei, Taiwan, April 2009.
155

Bibliograa
[58] C. Ma and C.-H. Lee.

Unsupervised Anchor Shot Detection using

MULTI-MODAL Spectral Clustering. In IEEE International Confe-

rence on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2008), Las
Vegas, Nevada, USA, March 2008.
[59] C. Martins and J. Neto A. Teixeira. Vocabulary Selection for a Broadcast News Transcription System using a Morpho-syntatic Approach.
In Proceedings of the 8th Annual Conference of the International Spe-

ech Communication Association (Interspeech 2007), Antwerp, Belgium,
August 2007.
[60] C. Martins, A. Teixeira, and J. Neto. Dynamic Language Modeling for a
Daily Broadcast News Transcription System. In IEEE Automatic Speech

Recognition and Understanding Workshop (ASRU 2007), Kyoto, Japan,
December 2007.
[61] S. Matsoukas, R. Prasad, S. Laxminarayan, B. Xiang, L. Nguyen, and
R. Schwartz. The 2004 BBN 1xRT recognition systems for English broadcast news and conversational telephone speech. In Proceedings of

the 9th European Conference on Speech Communication and Technology
(Interspeech 2005) [5], pages 16411644.
[62] H. Meinedo. Audio Pre-processing and Speech Recognition for Broadcast

News. PhD in Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Instituto
Superiot Técnico - Universidade Técnica de Lisboa (IST/UTL), 2008.
[63] G. Miller, R. Beckwith, C. Fellbaum, D. Gross, and K. Miller. Five
papers on wordnet. In WordNet: An Electronic Lexical Database. MIT
Press, May 1998.
156

Bibliograa
[64] J. Morris and G. Hirst. Lexical cohesion computed by thesaural relations
as an indicator of the structure of text. In Journal of Computational

Linguistics, volume 17, pages 2148, Cambridge, MA, USA, June 1991.
[65] J. Neto, A. Santos, C. Santos, and Alex A. Freitas. Generating Text
Summaries through the Relative Importance of Topics. In Proceedings of

the International Joint Conference IBERAMIA/SBIA, pages 301309.
Springer-Verlag, 2000.
[66] Mari Ostendorf. Transcribing human-directed speech for spoken language processing. In Proceedings of the 10th Annual Conference of the

International Speech Communication Association (Interspeech 2009),
pages 2127, Brighton, United Kingdom, September 2009.
[67] R. Passonneau and D. Litman. Discourse Segmentation by Human and
Automated Means. In Journal of Computational Linguistics, volume 23,
pages 103139, Cambridge, MA, USA, March 1997.
[68] M. Purver, T. Griths, K. Körding, and J. Tenenbaum. Unsupervised
topic modelling for multi-party spoken discourse. In Proceedings of the

44th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
(ACL 2006), Sydney, Australia, July 2006.
[69] W. Qi, L. Gu, H. Jiang, X.-R. Chen, and H.-J. Zhang. Integrating
visual, audio and text analysis for news video. In Proceedings of the

International Conference on Image Processing (ICIP 2000), volume 3,
pages 520523 vol.3, Vancouver, BC, Canada, September 2000.
157

Bibliograa
[70] J. Reynar. Statistical Models for Topic Segmentation. In Proceedings of

the 31st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 1993), Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, June
1999.
[71] J. Reynar. An automatic Method of Finding Topic Boundaries. In

Proceedings of the 31st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 1993), pages 331333, Ohio State University,
Columbus, Ohio, USA, June 2004.
[72] A. Rosenberg and J. Hirschberg. Story Segmentation of Broadcast News
in English, Mandarin and Arabic. In Proceedings of the Human Language

Technology Conference of the NAACL, Companion Volume: Short Papers, pages 125128, New York City, USA, June 2006.
[73] E. Shriberg, A. Stolcke, D. Hakkani-Tür, and G. Tür. Prosody-based
automatic segmentation of speech into sentences and topics. In Journal

of Speech Communication, volume 32, pages 127154, September 2000.
[74] C. Silla, C. Kaestner, and A. Freitas. A non-linear topic detection
method for text summarization using wordnet. In Proceedings of the

I Workshop em Tecnologia da Informação e Linguagem Humana, October 2003.
[75] A. Smeaton, W. Kraaij, and P. Over. TRECVID - An Overview. In Pro-

ceedings of TREC Video Retrieval Evaluation (TRECVID 2003). NIST,
USA, 2003.
158

Bibliograa
[76] M. Steyvers and T. Griths. Probabilistic Topic Models. Lawrence
Erlbaum Associates, 2007.
[77] A. Stolcke. SRILM - An Extensible Language Modeling Toolkit. In

Proceedings of the 7th International Conference on Spoken Language
Processing (ICSLP2002), Denver, Colorado, USA, September 2002.
[78] D. Trieschnigg and W. Kraaij. Hierarchical topic detection in large
digital news archives: Exploring a sample based approach. In Journal

of Digital Information Management, volume 3, March 2005.
[79] G. Tür, A. Stolcke, D. Hakkani-Tür, and E. Shriberg. Integrating prosodic and lexical cues for automatic topic segmentation. In Journal of

Computational Linguistics, volume 27, pages 3157, Cambridge, MA,
USA, March 2001.
[80] V. Vapnik. The nature of statistical learning theory. Springer-Verlag
New York, Inc., New York, NY, USA, 2000.
[81] H. Winston, H.-M. Hsu, and S.-F. Chang. A statistical framework for
fusing mid-level perceptual features in news story segmentation. In Pro-

ceedings of the 2003 International Conference on Multimedia and Expo
(ICME'03), pages 413416, Washington, DC, USA, 2003.
[82] F. Yang, G. Tur, and E. Shriberg. Exploiting dialogue act tagging and
prosodic information for action item identication. In IEEE Internati-

onal Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP
2008), pages 49414944, Las Vegas, Nevada, USA, March 2008.
159

Bibliograa
[83] G. Youmans. A new tool for discourse analysis: the vocabulary management prole. In Journal Language, volume 67, pages 763789, December
1991.

160

