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Resum 

 
Un dels problemes principals a l’hora de crear un avatar és combinar la veu i els gestos 

per tal d’obtenir expressions naturals i coherents. Aquest treball de fi de grau pretén 

aconseguir la generació automàtica de gestos a partir de la veu, garantint el màxim de 

correlació entre ells, per tal que l’avatar sigui el més natural possible. 

Per al desenvolupament del projecte hem utilitzat una base de dades de converses 

etiquetades prosòdicament en format àudio i el programa NINOS que ens permet 

generar escenes audiovisuals, en el qual hem introduït els àudios assignant manualment 

gestos als mateixos. Les correlacions entre les característiques prosòdiques i els gestos 

corporals facials de les persones han servit de base per la generació automàtica de 

gestos a partir de la prosòdia amb tres mètodes diferents. 

Finalment, hem avaluat els resultats mitjançant un test MOS, i hem demostrat que els 

mètodes d’aprenentatge automàtic proporcionen millors resultats que els mètodes 

d’assignació aleatoris. 

Abstract 

 

One of the main challenges of creating an avatar is to combine voice and gestures in a 

consistent manner to get natural and coherent expressions. The objective of this final 

project is to automatically generate gestures based on the voice, maximizing the 

correlation between them so that the avatar is as natural as possible. 

During the project development we used a database of prosodically labeled 

conversations in audio format using NINOS; a program that allows generating visual 

scenes in which we manually introduced the sounds and then assigned gestures 

accordingly. The correlations between the individual’s prosodic features and facial 

gestures provided the basis for the automatic generation of prosody-based gestures with 

three different methods. 

Finally, we evaluated the results using a MOS test, and we demonstrated that machine 

learning methods provide better results than random allocation methods. 
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Prefaci 

 

Arribat al meu quart i últim any de carrera, em corresponia trobar una temàtica 

motivadora per a realitzar el meu  treball de fi de grau. En aquell moment, l’única cosa 

que tenia clara era que no volia triar un treball de final de grau que fos massa focalitzat 

en programació, ja que m’atreia més centrar-me en un tema més de recerca. Aquest 

interès em prové fonamentalment del meu entorn familiar, ja que recentment la meva 

germana ha realitzat un màster de recerca sobre la fonètica de les orques i altres 

mamífers marins al Canadà, treball que sincerament m’ha impressionat i ha despert en 

mi la curiositat sobre el paradigma de la recerca en el mon científic. Sent realista és obvi 

que no es pot fer un estudi de recerca tan elaborat en un treball final de grau, sobretot 

per manca de temps,  però espero almenys poder aprendre els procediments genèrics 

d’un exercici de recerca.  En aquest apartat definiré una mica el context del meu treball 

final de grau i les motivacions que em van portar a escollir-lo. 

El meu treball de fi de grau (TFG) es centra en l’àmbit de la prosòdia audiovisual. La 

prosòdia és una branca de la lingüística que analitza i representa formalment aquells 

elements de l’expressió oral, com ara l’accent, el ritme i l’entonació. La prosòdia 

audiovisual és el paradigma que envolta la representació visual de la prosòdia. Aquesta 

té una presència cada vegada més habitual en el nostre dia a dia, sobretot en l’ús dels 

avatars; és a dir, la representació gràfica virtual d’un esser humà, tant en l’àmbit dels 

fòrums o xats d’Internet, com en els serveis de missatgeria instantània, blocs, 

intel·ligència artificial, videojocs, mons virtuals, etc. 

El primer aspecte que em va atreure d’aquest treball de final de grau va ser la seva 

relació amb la lingüística. Provenint d’una família trilingüe, i amb una llarga trajectòria 

ancestral de mestres i professors de la llengua francesa, l’estudi i les característiques de 

les llengües, juntament amb la seva connexió directa amb l’antropologia, són un terreny 

que desperta en mi molt d’interès. Trobar un tema que tracti de temes lingüístics amb 

aplicacions tecnològiques em va semblar una pràctica molt interessant, a més de tractar-

se d’un tema d’actualitat. 

 



 x 

En segon lloc, ja havia coincidit amb la professora i ara directora del meu projecte 

Mireia Farrús en l’assignatura Computació Intel·ligent i Llenguatge Natural en l’apartat 

de Processament del Llenguatge Natural, en la qual ja havia notat cert interès per part 

meva en la relació de tecnologia amb lingüística. Amb les varies petites entrevistes que 

vàrem tenir quan vaig sol·licitar informació sobre la seva proposta de projecte vaig 

poder determinar, a més del fet que efectivament m’interessava el tema del projecte, que 

era una persona tranquil·la, aplicada i que sabia transmetre’m les idees de manera 

estructurada, característiques que me transmeten tranquil·litat i maneres agradables de 

treballar. Vaig descobrir que la seva personalitat també m’ajudaria molt a treballar i 

portar a terme el meu projecte de final de grau de manera satisfactòria. 
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1. Introducció 
 

En aquest apartat exposarem els objectius,  metodologia, planificació i estructura de la 

memòria d’aquest treball final de grau. 

1.1   Objectius 

 

Aquest és un projecte de recerca en l’àmbit de la prosòdia audiovisual , en el qual 

realitzarem una sèrie d’experiments orientats a l’automatització de la generació de 

gestos a partir d’etiquetes prosòdiques. En aquest projecte hem identificat un conjunt 

d’objectius tant del projecte com personals. 

a) Objectius del projecte 

 

El primer objectiu d’aquest projecte és trobar correlacions entre les característiques 

prosòdiques i els gestos corporals i facials, per tal d’utilitzar la combinació d’aquests 

elements a l’hora de desenvolupar un avatar. Això ens permetrà millorar en gran mesura 

la naturalitat i l’expressivitat dels avatars, fent-los molt més humans i millorar així la 

comunicació avatar-persona. 

El segon objectiu d’aquest projecte és automatitzar la creació d’avatars que parlen, 

mitjançant els dos passos següents: 

- Anàlisi de la correlació en prosòdia audiovisual: La prosòdia audiovisual 

analitza els senyals comunicatius visuals (gestos corporals, moviments del 

cap o expressions facials) juntament amb els estructures prosòdiques, per tal 

de trobar la correlació entre prosòdia i gestos i crear una base de dades 

audiovisual. 

 

- Algorismes d’aprenentatge automàtic: Utilitzant les correlacions trobades  a 

l’anàlisi de la correlació en prosòdia audiovisual, s’utilitzaran algorismes 

d’aprenentatge automàtic per automatitzar la generació d’avatars. 
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b) Objectius personals 
 

Amb aquest treball de fi de grau, espero aprendre a desenvolupar i portar a terme un 

projecte de recerca en el seu àmbit real, aplicant els coneixements desenvolupats al llarg 

de la meva carrera universitària.  Aquestos són els meus objectius personals: 

-  Assolir un treball de recerca en un àmbit pràctic passant per totes les seves 

fases i seguint les directrius de la meva directora de projecte. 

- Aprendre a planificar un projecte, sobretot pel que fa referència a 

l’organització de les tasques a realitzar en relació amb el temps del que 

disposo. Aquesta és una de les fases que tindran més importància per a mi a 

nivell didàctic.  

- Poder programar un algorisme d’aprenentatge automàtic d’automatització de 

gestos a partir d’etiquetes prosòdiques en llenguatge Java, que serveixi tant 

com a pràctica per al meu TFG com per a possibles treballs o investigació 

futurs que tinguin relació amb aquest domini. 

- Com a objectiu addicional, també espero tenir temps per a traduir part del 

meu TFG a l’anglès i redactar-ne un article científic, per tal de practicar la 

llengua en un context tècnic i d’investigació, i aprendre a redactar en un 

format d’article científic. 
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1.2  Metodologia 

 

En aquest apartat parlarem de quines fases hem decidit realitzar en el projecte i de 

quines son les eines o metodologies que utilitzarem per a portar-les a terme. 

El primer pas del projecte es divideix en dos processos; per una banda la instal·lació del 

programari NINOS, i d’altra banda la introducció a la prosòdia: 

- La plataforma NINOS es una col·lecció de ferramentes per a la generació 

automàtica i semiautomàtica de peces audiovisuals, en el nostre cas l’emprarem 

per a visualitzar la representació gràfica dels nostres avatars, amb els seus gestos 

i expressions facials. 

- Treballarem amb diversos articles científics per a introduir-nos en la prosòdia 

audiovisual. Ens familiaritzarem amb una base de dades de converses en format 

àudio, i la nostra base de dades d’etiquetes prosòdiques (fitxers de converses, les 

mateixes que apareixen a la base de dades en format àudio, etiquetades 

prosòdicament). 

Després d’haver-nos familiaritzat amb el programari NINOS i haver après a incorporar-

hi  fitxers de so podrem començar amb el següent pas:l’entrenament i la correlació gest-

prosòdia: 

- En aquesta secció haurem de relacionar els gestos disponibles del nostre avatar 

en la plataforma NINOS amb etiquetes prosòdiques que trobarem en la base de 

dades de fitxers etiquetats prosòdicament, mitjançant l’assignació de gestos amb 

àudios que trobarem a la base de dades de converses.  

- Finalment utilitzarem una part d’aquesta assignació manual com a conjunt 

d’entrenament per al següent pas (aprenentatge automàtic), i una altra part com a 

conjunt de test, per tal d’avaluar la fiabilitat/objectivitat de l’algorisme 

automàtic. 

En tercer lloc procedirem a desenvolupar l’algorisme d’aprenentatge automàtic, que 

partirà de les dades d’entrenament que ja haurem obtingut al pas anterior, de 

correlacions gest-prosòdia. Farem servir el llenguatge de programació Java per a 

desenvolupar un algorisme utilitzant tècniques d’aprenentatge automàtic, basat en 

l’algorisme del veí més pròxim (k- Nearest Neighbor): 
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- Haurem de familiaritzar-nos amb un algorisme d’aprenentatge automàtic que ens 

serveixi per a extreure correlacions gest-prosòdia objectives. 

- Desprès haurem de desenvolupar l’algorisme que agafi part dels resultats de 

l’etiquetatge manual com a dades d’entrenament 

- Finalment utilitzarem l’altra part dels resultats de l’etiquetatge manual, per a 

poder fer una comparació amb els resultats obtinguts amb l’aprenentatge 

automàtic. 

Per últim passarem per una fase d’anàlisi i discussió del treball realitzat al projecte i 

quines conclusions podrem extreure i quin podria ser el treball futur per a seguir aquest 

camí d’investigació en prosòdia audiovisual. 

 

1.3  Planificació del projecte 

 

En aquest apartat s’indicaran quines son les tasques més rellevants del projecte i quina 

serà la seva durada. A més a més, afegirem un petit diagrama de Gantt per tal de 

visualitzar la nostra planificació. 

En primer lloc haurem de realitzar la instal·lació del programari NINOS a l’ordinador 

del estudiant realitzador del treball de fi de grau. Aquesta tasca ens la realitzarem durant 

el més d’octubre del 2012. 

Segonament, procedirem a la introducció a la prosòdia i a la prosòdia audiovisual, al 

coneixement de la bases de dades tant de fitxers etiquetats prosòdicament com la dels 

seus arxius àudio de conversacions. Aquest procés l’iniciarem l’octubre 2012 i ens 

durarà fins al desembre del mateix any. 

Necessitarem un procés de familiarització amb el programa NINOS, que el finalitzarem 

el més de novembre del 2012.  

Després procedirem a la incorporació de fitxers de so al programari NINOS, tasca que 

realitzarem durant el mes de novembre del 2012. 

L’entrenament gest-prosòdia i les correlacions gest-prosòdia són els processos més 

llargs i costosos; els realitzarem en paral·lel des del mes de novembre del 2012 fins al 

mes d’abril del 2013. 
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A la part d’aprenentatge automàtic hi dedicarem dos mesos, de l’Abril fins al Maig 

2013. 

Finalment, el que nosaltres anomenem com a procés d’avaluació, on arribarem a les 

conclusions del projecte, s’iniciarà al maig i finalitzarà a principis del mes de juny del 

2013. 

La memòria final del nostre treball de fi de grau la començarem a escriure a partir del 

gener del 2013 fins al lliurament i la presentació final del projecte, el juny del 2013. 

 

Aquest es el nostre diagrama de Gantt: 

Tasques oct. nov. des gen. feb. març abr. maig juny 

1. Instal·lar NINOS          

2. Intr. a la prosòdia 
(bases dades, pros. 
audiovisual) 

         

3. Familiarització 
NINOS 

         

4. Incorporació fitxers 
so 

         

5. Entrenament gest-
prosòdia 

         

6. Correlacions gest-
prosòdia 

         

7. Aprenentatge 
automàtic 

         

8. Avaluació          

9. Memòria          
 

Taula 1 - Diagrama de Gantt del TFG 
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1.4 Estructura de la memòria 

 

Després d’un primer capítol dedicat a la Introducció, introduirem la Prosòdia 

Audiovisual (capítol 2) on explicarem aquest concepte en profunditat, els estudis més 

rellevants --com ara el de l’Efecte McGurk-- i les aplicacions d’aquesta disciplina en 

l’actualitat. 

Seguidament  explicarem en detall el programari NINOS en el capítol 3; descriurem el 

programari, els paràmetres de què disposa i el funcionament general del programa. 

En el capítol 4 introduirem el concepte d’aprenentatge automàtic (conegut en anglès 

com a machine learning) i l’algorisme que hem decidit utilitzar per al nostre cas, el k-

Nearest Neighbor. 

A continuació dedicarem tot el capítol 5 a la correlació Gest-Prosòdia. Descriurem quin 

és el material disponible i utilitzat en els nostres experiments, de quina manera 

procedim en l’etiquetatge manual i quins son els resultats obtinguts, i reservarem un 

apartat de discussió dels resultats. 

El capítol següent, el número 6, ens servirà per explicar la generació automàtica de 

gestos a partir d’etiquetes prosòdiques. Explicarem el nostre objectiu, com farem la 

classificació automàtica i avaluarem els resultats obtinguts. 

El capítol 7 tractarà sobre les conclusions del projecte i quin es el treball futur que es 

podria fer a partir de la feina realitzada. 

Finalment reservarem un últim punt (el 8) per a redactar la valoració personal.  

Tancarem la memòria amb un apartat de referències. 
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2. La prosòdia audiovisual 

 

La prosòdia és una branca de la lingüística que analitza i representa formalment aquells 

elements de l’expressió oral, com ara l’accent, el ritme i l’entonació [Tusón, 2000]. La 

prosòdia audiovisual és el paradigma que envolta la representació visual de la prosòdia, 

i que constitueix l’eix principal d’aquest treball de fi de grau. 

En aquest capítol descriurem els trets més característics de la prosòdia audiovisual. En 

primer lloc, explicarem l’efecte McGurk, que és el que va donar lloc a l’origen i 

l’anàlisi d’aquesta disciplina, i en segon lloc analitzarem les seves aplicacions 

principals.. 

Aquesta té una presència cada vegada més habitual en el nostre dia a dia, sobretot en 

l’ús dels avatars; és a dir, la representació gràfica virtual d’un esser humà, tant en 

l’àmbit dels fòrums o xats d’Internet, com en els serveis de missatgeria instantània, 

blocs, intel·ligència artificial, videojocs, mons virtuals, etc. 

 

2.1 L’efecte McGurk 

 

La majoria de la comunicació verbal es dóna en contextos en què l'oient pot veure 

l'interlocutor i sentir-lo. No obstant, la percepció de la parla es considera normalment 

com un procés purament auditiu.  

L’efecte McGurk  es un fenomen perceptiu que mostra una interferència entre l’audició 

i la visió a l’hora de la percepció de la parla (McGurk, 1976). Suggereix que la 

percepció de la parla es multimodal. 

Per mostrar l’efecte McGurk, es presenta clàssicament un vídeo mostrant una persona 

pronunciant un fonema (p. ex. /ga/) al mateix temps que l’àudio es correspon a un altre 

fonema (p. ex. /ba/). Tenim aleshores la impressió de sentir un tercer fonema entremig 

(p. ex. /da/). 

En l’estudi de l’efecte McGurk es demostra una influència no reconeguda prèviament de 

la visió de la percepció de la parla. Aquesta afirmació s’extreu de l'observació en la qual 

es mostra un vídeo on es veu el cap d'una dona jove parlant, en el qual en el so doblat es 
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repeteix la síl·laba [ba] múltiples vegades mentre el moviment dels llavis expressa la 

síl·laba [ga] i els subjectes reconeixen haver escoltat [da]. Amb el procés de doblatge 

invers, la majoria va informar haver sentit [bagba] o [gaba]. Quan els subjectes van 

escoltar el so del vídeo sense l'entrada visual, o quan l’observaven sense modificacions, 

afirmaven que les síl·labes eren una repetició de [ba] o [ga]. Repeticions d’aquest 

experiment confirmen la fiabilitat d'aquests resultats, que tenen importants implicacions 

per a la comprensió de la percepció de la parla. 

L'efecte McGurk ens demostra que la informació articulatòria visual esta integrada en la 

nostra percepció de la parla de forma automàtica i inconscient. La síl·laba que percebem 

depèn de la rellevància de la informació visual i auditiva, i si algun compromís se’n pot 

aconseguir. En qualsevol cas, la integració de les síl·labes del llenguatge audiovisual 

discrepants és senzilla i obligatòria. La nostra funció de la parla fa ús de tot tipus 

d'informació pertinent, independentment de la modalitat. De fet, hi ha alguna evidència 

que el cervell tracta la informació visual de la parla com si fos la parla auditiva. 

L’efecte McGurk es present en molts contextos diferents. S’ha demostrat que l’efecte 

funciona independentment de quin sigui el context lingüístic(per a qualsevol llengua), 

que funciona per a nens petits, que segueix funcionant quan els components visuals i 

auditoris provenen de parlants de diferents gèneres, que funciona quan els observadors 

no saben que estan observant una cara, que també funciona quan els observadors toquen 

mes que miren la cara, que no funciona tant bé amb vocals que amb consonants... 

S’han descrit en aquest apartat força raons que demostren que l’efecte McGurk té una 

rellevància molt important en l’estudi de la prosòdia audiovisual i en les seves possibles 

aplicacions. 
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2.2 Aplicacions de la prosòdia audiovisual 

 

La prosòdia audiovisual esta adoptant un rol cada vegada més habitual en el nostre dia a 

dia. Al principi d’aquest capítol hem comentat que les aplicacions de la prosòdia 

audiovisual son moltes i diverses, habitualment relacionades amb avatars o altres 

representacions audiovisuals que tinguin alguna finalitat comunicativa. Seguidament 

donarem alguns exemples i contextos d’aplicacions de la prosòdia audiovisual a on 

s’utilitzen avatars o altres representacions audiovisuals: 

- Per a pel·lícules i series d’animació 

- En els serveis de missatgeria instantània 

- En l’àmbit de fòrums o xats d’Internet 

- En blocs 

- En intel·ligència artificial 

- Per videojocs 

- En la creació de mons virtuals 

- En l’àmbit de l’aprenentatge virtual, sota forma de tutors intel·ligents, etc. 

- En Robòtica 
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3. El programari NINOS 

 

A l’hora de realitzar l’etiquetatge manual hem utilitzat un programa per generar escenes 

audiovisuals amb el qual hem obtingut representacions audiovisuals de cada etiqueta. 

En aquest capítol explicarem el funcionament del programari NINOS, descriurem el seu 

programari i els paràmetres principals que conté.  

 

3.1   Descripció i funcionament del programari 

 

La Plataforma NINOS és un conjunt d'eines per a la generació automàtica i 

semiautomàtica de escenes audiovisuals
1
(Abadia et al., 2009; Prieto et al., 2011). És un  

programari desenvolupat pel Grup de Tecnologies Interactives (GTI)
2
 del Departament 

de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra, 

amb l’objectiu de proporcionar un sistema de flux de treball i un marc capaços tant de 

facilitar en gran mesura la producció de programes d’animació com d’introduir un 

element de generació de procediments. La principal contribució d'aquest treball és la 

creació d'un motor d’encriptació basat en XML que pot ser utilitzat per a crear una 

producció animada. Això permet que diverses tècniques, eines i fluxos de treball per 

intercanviar informació facilitin una ràpida incorporació de noves eines, i, a més, 

facilitin l'automatització completa del procés de producció. 

Totes les característiques de la Plataforma de NINOS són accessibles a través de la 

interfície “Program Editor”, una eina de configuració, gestió, relació i previsualització 

de recursos d'àudio i 3D tals com personatges i animacions i fins i tot de creació de 

plantilles. Són  recursos de generació de continguts audiovisual d’alta qualitat, en els 

quals la qualitat de la imatge està garantida gràcies al “NINOS Render”, un motor de 

render en temps real amb tot el potencial de les últimes característiques d'OpenGL. A 

més amés, el NINOS Renderer pot exportar vídeos amb diversos formats i codecs de 

vídeos i d'àudio. 

 

                                                           
1
 http://www.dtic.upf.edu/~jagenjo/ninos/#information 

2
 http://gti.upf.edu/ 
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Les plantilles creades amb l'editor de programes s'emmagatzemen com a arxius XML 

que són interpretats pel Generador de Programa i representats per el  “NINOS Render”. 

En els arxius XML els usuaris poden especificar els esdeveniments que es desencadenen 

en el temps per recursos específics o introduir automàticament variacions aleatòries en 

la escena audiovisual resultant. A més, els usuaris poden especificar llistes de 

característiques que es poden assignar a cada objecte de la plantilla per fer que els 

continguts canviïn cada vegada que un vídeo es genera utilitzant la mateixa plantilla. 

 

3.2  Paràmetres audiovisuals 

 

Per tal de crear imatges audiovisuals, s’han de fixar i adequar els paràmetres 

corresponents.  

En primer lloc s’ha de definir el programa i 

l’escenari, que son els paràmetres que creen 

l’escena que envoltarà l’avatar.  

De manera predeterminada a la secció 

“Programa” es posa un bloc que es la base de la 

representació, i definir una càmera. El programa 

requereix aquestos dos paràmetres per a 

funcionar. 

Desprès a la secció “Scene.fbx”  es precisa definir 

l’escenari, que en el nostre cas el tindrem activat 

però buit, no afegirem ningun escenari que envolti l’avatar ni ningun objecte, ja que 

només ens interessa l’avatar.   

 

 

 

 

 

 



 31 

a) Paràmetres ACTOR: 
 

Seguidament explicarem els paràmetres de l’actor. Podem tenir tres actors possibles 

(Tina, Panchito i Irina) dels quals hem descartat en Panchito ja que es el menys realista. 

Varem començar decantant-nos per la Irina ja que té més gestos disponibles, però hem 

descobert que els gestos definits per la Tina son més adequats per a la interpretació de la 

prosòdia audiovisual. 

L’actor té un bloc anomenat “Cara”, que deixarem sempre buit perquè no està 

implementat. “Movimiento” que també deixarem buit perquè no ens interessa que els 

avatars es desplacin per la pantalla. “Mirar hacia”, no l’utilitzarem a no ser que ens faci 

falta per a donar més realisme a certes situacions (com per exemple mirar cap a un altra 

banda quan l’avatar estigui avergonyit del que esta dient). “Cuerpo” que tindrem que 

tenir activat durant tota la reproducció ja que es la variable que dibuixa el cos de 

l’avatar. 

 “Activación/Evaluación” és una secció que sí que ens resulta útil i interessant. El que fa 

es donar-li valors a una sèrie de variables, que canvien la forma 

de la boca i de les celles, i que prendran valors segons es 

col·loqui el cursor dins del cercle de valors (tal com es pot veure 

a la figura). La combinació donarà efectes d’expressió facial. Es 

poden suavitzar aquests efectes atracant el valor cap al centre. 

 

Si li proporcionem el valor de l’esquerra, l’avatar tanca més la 

boca i la fa més petita, i el mateix fa amb els ulls tot abaixant les 

celles. Representa que, està enfadada.  

 

 

Si li donem el valor de la dreta, el que fa es obrir un poc la boca 

i alçar una mica les celles. Representa l’estat de sorpresa. 

 

 



 32 

El valor de dalt obre la boca i pugen les celles com un senyal de 

sorpresa. 

 

 

El de baix, tanca la boca i posa cara trista, pujant una mica les 

celles . 

 

 

Al paràmetre “Sonidos” és on afegirem els àudios de les converses, de manera que 

concordin amb els gestos. 

 

“Gestos” és el paràmetre que ens permet definir els gestos 

que fa l’avatar. La TINA té 11 gestos, que després de 

comparar-los amb els de la IRINA ens han semblat més 

adequats per els nostres objectius de prosòdia audiovisual. 

Nosaltres necessitem una representació el més realista 

possible i els gestos de la TINA son molt més naturals 

comparats amb els de la IRINA.   

 

Els gestos de què disposem per a la TINA són els següents: 

 

1) Gesture_activeGreeting: Aixeca els braços i saluda 

amb les dues mans.  

 

 

2) Gesture_activeSurprise: mou les mans de dalt a baix cap a 

l’interior, amb gest de sorpresa (indicant quantitat). 
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3) Gesture_activeTalk: fa un salt cap a l’esquerra aixecant el 

braç, i després cap a la dreta. 

 

 

 

4) Gesture_neutralAnger: flexiona les cames i tanca els punys, 

expressant enuig. 

 

 

 

5) Gesture_neutralGreeting:  aixeca la mà dreta i saluda. 

 

 

 

6) Gesture_neutralSurprise:  es posa les mans al cap, en un 

gest de sorpresa. 

 

 

7) Gesture_neutralTalk:  abaixa els braços i mou les mans, 

com parlant d’alguna cosa. 

 

 

 

8) Gesture_passiveAnger: Creua els braços, en un gest de 

desaprovació, expressant enuig. 
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9) Gesture_passiveGreeting:  abaixa el cap i saluda amb la 

mà dreta. 

 

 

10)  Gesture_passiveSurprise:  amb la mà esquerra es tapa  la 

boca, en un gest de sorpresa. 

 

 

 

11)  Gesture_passiveTalk: inclina el cap i ajunta un dit de les 

dues mans. 

 

 

b) Altres paràmetres addicionals: 
 

Un altre paràmetre que hem utilitzat molt per a crear els vídeos i que inicialment no 

estava implementat, ha set el “lipsync”. Es tracta d’una funció incorporada al NINOS en 

la qual, quan li passem un àudio, el programa reconeix quan l’avatar està parlant i mou 

els llavis de diverses maneres alhora, produint l’efecte visual que ens indica que l’avatar 

està parlant. Es pot modificar la sensibilitat del “lipsync” per a qualsevol arxiu àudio 

que s’incorpori en l’editor NINOS. El seu valor predeterminat és de 0.03; si disminuïm 

aquest valor aconseguim una major sensibilitat. Així, es notarà més l’efecte quan 

l’avatar estigui parlant. 
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4. L’aprenentatge automàtic 

 

Les tècniques d’aprenentatge automàtic (molt conegut amb el terme anglès machine 

learning), ens han semblat una opció interessant per a poder automatitzar la generació 

d’avatars tenint en compte les correlacions trobades en l’anàlisi de correlació en 

prosòdia audiovisual. En aquest capítol explicarem quina es la metodologia de 

l’aprenentatge automàtic i analitzarem el mètode k-NN (k nearest neighbor) que és el 

que hem utilitzat en l’assignació automàtica de gestos a partir d’etiquetes prosòdiques. 

 

4.1 Aprenentatge automàtic 

 

L’aprenentatge automàtic és un camp d’estudi de la intel·ligència artificial [Witten i 

Franc, 2005]. És la disciplina científica induïda pel desenvolupament, l’anàlisi i la 

implementació de mètodes automatitzables que permeten que una màquina (en el sentit 

ampli de la paraula) evolucioni gràcies a un procés d’aprenentatge, i d’aquesta manera 

assolir tasques difícils o impossibles d’assolir mitjançant algoritmes convencionals. Per 

poder considerar que un sistema és “intel·ligent”, aquest ha de tenir l’habilitat 

d’aprendre; és a dir, de millorar automàticament amb l’experiència. Els programes 

d’aprenentatge automàtic són capaços d’adquirir coneixements d’alt nivell i estratègies 

per a la resolució de problemes mitjançant exemples, de forma anàloga a com ho faria la 

ment humana. 

Aquest paradigma proporciona la base tècnica de mineria de dades. La mineria de dades 

és un procés d'identificació d’informació vàlida, nova, potencialment útil i comprensible 

de patrons comprensibles que es troben ocults en les dades. S'utilitza per extreure 

informació de les dades en brut de les bases de dades - informació expressada en una 

forma comprensible i que es pot utilitzar per a una amplia varietat de propòsits. El 

procés és d’abstracció: prendre les dades, amb tots els seus defectes, i deduir la que 

sigui l'estructura subjacent. 

Interpretem aprenentatge automàtic com l'adquisició de descripcions estructurals a partir 

d'exemples. El tipus de descripcions que es troben es poden utilitzar per a la predicció, 

l'explicació i la comprensió. Algunes aplicacions de mineria de dades se centren en la 

predicció: predicció del que succeirà en noves situacions a partir de dades que descriuen 
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el que ha succeït en el passat, sovint endevinant la classificació de nous exemples. Però 

estem igualment –fins i tot potser més– interessats en aplicacions en les que el resultat 

de “l’aprenentatge” siguin una descripció real d'una estructura que es pot utilitzar per 

classificar exemples. Aquesta descripció estructural es pot utilitzar tant per a 

l’explicació, com per a la comprensió i per a la predicció.  Els coneixements adquirits 

pels usuaris de l'aplicació solen ser de major interès en la majoria de les aplicacions 

pràctiques de mineria de dades i, de fet, aquesta és una de les principals avantatges de 

l’aprenentatge automàtic més que per a la modelització estadística clàssica. 

Sistemes complexos poden ser analitzats, fins i tot sota forma de grafs, arbres o corbes. 

El primer estadi de l’anàlisi es el de la classificació, que té per objectiu “etiquetar” cada 

dada associant-la a una classe.  

 

4.2 k -Nearest Neighbor 

 

El k veí més proper (k nearest neighbors (k-NN)) és un mètode de classificació 

supervisada, concretament d’aprenentatge supervisat, una tècnica d’aprenentatge 

automàtic on es busca produir automàticament unes regles a partir d’una base de dades 

d’aprenentatge que contenen “exemples” (en general casos ja tractats anteriorment i 

validats), que s’utilitza per estimar la funció de densitat         dels elements 

vaticinadors   per cada classe    [Silverman i Jones, 1989; Dudani, 1976]. 

El k-NN és un mètode de classificació no paramètric, que estima el valor de la funció de 

densitat de probabilitat o directament la probabilitat a posteriori que un element   

pertanyi a la classe    a partir de la informació proporcionada per el conjunt de 

prototipus. En el procés d’aprenentatge no es realitza ninguna suposició sobre la 

distribució de les variables vaticinadores. 

En el reconeixement de patrons (ciència que s’ocupa dels processos relacionats amb 

objectes físics o abstractes, amb el propòsit  d’extreure informació que permeti establir 

propietats entre els conjunts d’aquests objectes), l’algoritme k-NN s’utilitza com a 

mètode de classificació d’objectes (elements) basat en un entrenament mitjançant 

exemples propers en l’espai d’elements. El k-NN és un tipus de “Lazy Learning”, un 

mètode d’aprenentatge en el que la generalització mes enllà de les dades d’entrenament 
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se retarda fins a que es realitzi una consulta al sistema, on la funció s’aproxima només 

localment i tot el còmput es diferit a la classificació. 

Simplifiquem i posem un exemple: 

Disposem d’una base de dades d’aprenentatge constituïda per N parelles (entrada-

sortida). Per estimar la sortida associada a una nova entrada  , el mètode dels k veïns 

mes properes consisteix en tenir en conta (de manera idèntica) les   dades 

d’aprenentatge els quals la entrada es la mes propera a la nova entrada  , segons una 

distancia per definir. 

Per exemple, en un problema de classificació, ens quedarem amb la classe la més 

representada de entre les   sortides associades a les   entrades les mes properes de la 

nova entrada  . 

 

 

Exemple d’algoritme k-NN. L’objecte que es desitja 

classificar es el cercle verd. Per     aquest es 

classificat amb la classe triangle, ja que nomes hi ha 

un quadrat i dos triangles, dins del cercle que els 

conté. Si     aquest es classificat amb la classe 

quadrat, ja que hi ha dos triangles i 3 quadrats, dins 

del cercle exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 1- Exemple k-NN 
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5. Correlació gest-prosòdia 

 

El primer pas de l’experiment d’aquest treball fi de grau es el d’assignar manualment 

una correlació gest-prosòdia a unes converses telefòniques. En aquest capítol detallarem 

quin es el material d’àudio de què disposem, de quina manera hem realitzat l’etiquetatge 

manual, quins han set els resultats de l’assignació manual gest-prosòdia de l’etiquetatge 

i dedicarem un apartat de discussió dels resultats obtinguts. 

 

5.1 Base de dades Switchboard 

 

La base de dades utilitzada és la Switchboard-I i l’hem extret de la web del Linguistic 

Data Consortium
3
. La Switchboard-I es una col·lecció de més de 2400 converses 

telefòniques  en les que participen aproximadament 543 persones diferents(302 homes, 

241 dones) de totes les àrees dels Estats Units d’Amèrica. L’avantatge d’aquesta base de 

dades és que conté les anotacions prosòdiques per a cadascuna de les converses. 

Aquesta base de dades de converses etiquetades prosòdicament la tenim sota la forma 

de fitxers de text desats localment a l’ordinador (carpeta: Base de dades fitxers 

etiquetats prosòdicament), i els àudios corresponents als fitxers de text a la xarxa
4
. A 

més tenim una sèrie de expressions facials i de gestos que es poden representar 

mitjançant la plataforma NINOS (explicats al capítol 3.2 Paràmetres audiovisuals).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/CatalogEntry.jsp?catalogId=LDC97S62 

4
 http://online.ldc.upenn.edu/search/ 
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La base de dades de fitxers etiquetats prosòdicament es troba  en el següent directori: 

Com podem apreciar, les carpetes d’aquesta 

base de dades tenen noms que segueixen una 

estructura similar a “sw00utt”.  A dins 

d’aquesta carpeta tenim els fitxers de text 

etiquetats prosòdicament: 

 

 

 

 

 

Aquí podem veure que els fitxers tenen noms similars a “sw_001_4325”. Aquestos 

fitxers contenen el text de certes converses etiquetades prosòdicament de la següent 

manera: 

 

 

 

En aquest cas agafarem per exemple la primera línea, a on veiem la transcripció 

“Okay.”, i l’etiqueta prosòdica “o”, que significa “Other”. Desprès tenim la 

transcripció “So,” que té assignada l’etiqueta “qw”, que significa “Wh-Question”. I 

finalment “I guess,” amb l’etiqueta “qy^d”, que es tradueix en “Declarative Yes-No-

Question”. 
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A la base de dades d’àudios a la xarxa tenim l’arxiu sota el nom de “sw04325B” que 

correspon amb l’arxiu del text etiquetat prosòdicament. Aquesta base de dades té la 

següent aparença: 

 

Hem agafat només la part que es correspon a la part analitzada prèviament de fitxers de 

text. 

Per entendre el significat de les anotacions prosòdiques hem fet servir un manual 

facilitat per la Universitat de Stanford al que podem accedir a la xarxa
5
. En aquest 

manual ens expliquen el que significa la nomenclatura que han creat per etiquetar 

prosòdicament una conversa. De totes les etiquetes que han creat, ens especifiquen 42 

en les que per a cada una d’aquestes classes prosòdiques han inclòs altres subclasses. 

Aquestes son les 11 etiquetes d’aquestes 42 que apareixen més sovint en les seves 

dades, i els seus significats: 

 

Taula 2- Etiquetes prosòdiques 

 

 

                                                           
5
 http://www.stanford.edu/~jurafsky/manual.august1.html 
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5.2 Etiquetatge manual 

 

Per a la realització de l’etiquetatge manual hem començat relacionant 10 etiquetes 

prosòdiques de frases etiquetades prosòdicament amb un gest. Ho hem fet en aquest 

sentit, seleccionant primer una etiqueta prosòdica en particular, en un context concret i 

desprès hem intentat assignar-li un gest dels disponibles amb el que tenia més 

concordança. 

Hem escollit les etiquetes prosòdiques “sd” (Statement-non-opinion), “ny” (Yes 

answers), “nn” (No answers), “qy” (Yes-No-Question), “aa” (Agree/Accept) i “sv” 

(Statement-opinion)  per la seva rellevància, ja que son de les més comuns. 

A la carpeta data del Ninos_Platform hem creat una carpeta TAGS a on hem descrit les 

10 relacions etiqueta/gestos en un document de text per a cada un: 

 

En cada document de text tenim la informació següent: 
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A l’exemple del tag 1, el títol ens indica quin tag estem descrivint i quina etiqueta 

prosòdica ens es més rellevant. Desprès indiquem el nom del fitxer de la base de dades 

d’etiquetes prosòdiques de on hem seleccionat la frase etiquetada que ens interessava. 

Indiquem la línea i la frase en qüestió, amb la seva etiqueta. Seguidament descrivim 

quin nom porta les dades corresponents a aquest primer fitxer a la base de dades LCD 

de àudios, quin text ens mostren allà i quin es l’àudio que ens baixem. Finalment tenim 

el gest utilitzat (de entre els 11 disponibles) i en alguns casos hem afegit el tipus 

d’expressió facial (de entre els 4 punts que podem triar: baix, dalt, dreta o esquerra). 

A la carpeta “data” del programa, tenim els XML que representen la relació de 

l’etiqueta prosòdica amb els gestos: 

 

TINA es l’actor que utilitzem, i esta acompanyat del tag que hem representat.  
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Aquí mirem el XML TINA – tag 1 i tag 10 oberts amb el programa NINOS. Tindrem 

sempre la mateixa informació que al XML TINA però sempre canviarem els paràmetres 

que utilitza l’actor en les seccions “Gestos”, “Sonido” i “Activación/Evaluación”(en 

alguns casos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dels 11 gestos disponibles només hem utilitzat 3: El “Gesture_neutralTalk” 6 vegades, 

el “Gesture_passiveAnger” 2 cops i el “Gesture_passiveTalk” 2 més. 

Cada gest utilitzat s’ha relacionat amb les següents etiquetes prosòdiques:  

“Gesture_neutralTalk”: sd (Statement-non-opinion), ny (Yes answers), aa 

(Agree/Accept), sv(Statement-opinion). 

“Gesture_passiveAnger”: nn(No answers). 

“Gesture_passiveTalk”: qy(Yes-No-Question). 

Arribats a aquest punt, ens hem adonat que la manca d’expressivitat i la poca varietat 

dels gestos ens ha provocat que hem utilitzat només un parell d’ells per a quasi la 

totalitat de les converses. 
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Seguidament, amb l’objectiu d’aconseguir més varietat de gestos, hem continuat 

l’assignació gest-prosòdia de manera inversa, agafant cada gest i trobant algun fragment 

de conversa que li convingui. Els arxius on expliquem la relació gest-prosòdia tenen la 

següent nomenclatura: “tag x – etiqueta prosòdica – gest” . 

Hem aconseguit fer les següents correlacions: 

“tag 16 - fp- Gesture_activeGreeting”   a on “fp” = Conventional-opening. 

“tag 17 - ba - Gesture_activeSurprise” a on “ba” = Appreciation. 

“tag 18 -  fp - Gesture_neutralGreeting” 

“tag 19 -  ba - Gesture_neutralSurprise” 

“tag 20 -  sd - Gesture_neutralTalk” a on “sd” = Statement-non-opinion. 

“tag 21 -  nn - Gesture_passiveAnger” a on “nn” = No answers. 

“tag 22 -  fp - Gesture_passiveGreeting”  

“tag 23 - ba - Gesture_passiveSurprise” 

“tag 24 - sd - Gesture_passiveTalk” 

En aquest moment de l’experiment no hem trobat entorns adequats per als gestos 3 

(Gesture_activeTalk) i 4 (Gesture_neutralAnger). 

 

a) Conclusions inicials de l’etiquetatge manual 
 

Les etiquetes prosòdiques més rellevants segons els nostres criteris personals, els 

criteris de percentatge d’aparició i els criteris de correlació amb els gestos disponibles 

son: 

- sd (Statement-non-opinion) 

- ny (Yes answers) 

- aa (Agree/Accept) 

- sv (Statement-opinion) 

- nn (No answers) 
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- qy (Yes-No-Question) 

- fp (Conventional-opening) 

- ba (Appreciation) 

I utilitzarem tots els gestos dels 11 disponibles menys els gestos 3 (Gesture_activeTalk) 

i 4 (Gesture_neutralAnger). 

Segons els nostres experiments, una possible correlació gest-prosòdia seria: 

- Gesture_activeGreeting(gest 1) : fp. 

- Gesture_activeSurprise(gest 2): ba. 

- Gesture_neutralGreeting(gest 5): fp. 

- Gesture_neutralSurprise(gest6): ba. 

- Gesture_neutralTalk(gest 7): sd. També en menor mesura podria ser ny, aa o sv. 

- Gesture_passiveAnger(gest 8): nn. 

- Gesture_passiveGreeting(gest 9): fp. 

- Gesture_passiveSurprise(gest 10): ba. 

- Gesture_passiveTalk(gest 11): qy. També podria ser sd en algun cas.  

Aquesta correlació l’hem formulat en base als mètodes de correlació etiquetes 

prosòdiques  gestos, i gestos  etiquetes prosòdiques. Donant més pes en primer 

lloc a les correlacions que apareixen als dos mètodes de correlació, i en segon lloc a 

les que apareixen en el primer mètode (etiquetes-gestos). 

 

b) Resta d’etiquetatge 
 

A partir d’aquest moment hem seguit etiquetant partint del gest que volíem utilitzar i 

per a cada gest disponible hem trobant un fragment de conversa que podíem 

assignar-li. Aquest procés l’hem repetit múltiples vegades fins a obtenir un total de 

37 etiquetatges en els que hem cobert tots els gestos disponibles per a Tina. 

Aquestos 37 etiquetatges son els que ens han servit com a dades d’entrenament per a 

la generació automàtica de gestos a partir d’àudios etiquetats prosòdicament. 
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5.3 Resultats 

 

Seguidament mostrarem els resultats de l’etiquetatge manual. En la taula següent 

representarem per a cada etiqueta prosòdica utilitzada en les nostres dades 

d’entrenament, quins han set els gestos associats a les mateixes i quin percentatge 

representa aquest gest per a l’etiqueta. El percentatge representa el nombre de vegades 

que s’ha relacionat el gest amb l’etiqueta en qüestió. 

 

Etiqueta Prosòdica Gest % 

% 

Gesture_passiveSurprise(10) 25 

Gesture_neutralSurprise(6) 50 

Gesture_passiveTalk(11) 25 

+ Gesture_neutralTalk(7) 16.7 

Gesture_passiveSurprise(10) 33.3 

Gesture_neutralSurprise(6) 33.3 

Gesture_activeSurprise(2) 16.7 

^h Gesture_neutralSurprise(6) 100 

aa Gesture_neutralTalk(7) 50 

Gesture_neutralSurprise(6) 50 

b Gesture_neutralTalk(7) 33.3 

Gesture_passiveSurprise(10) 33.3 

Gesture_activeSurprise(2) 33.3 

ba Gesture_activeSurprise(2) 25 

Gesture_neutralSurprise(6) 25 

Gesture_passiveSurprise(10) 50 

by Gesture_neutralAnger(4) 100 

fa Gesture_passiveTalk(11) 100 

fe Gesture_activeGreeting(1) 50 

Gesture_passiveSurprise(10) 50 

fp Gesture_activeGreeting(1) 82.4 

Gesture_neutralGreeting(5) 11.8 

Gesture_passiveGreeting(9) 5.8 

fp^m Gesture_activeGreeting(1) 100 

nn Gesture_passiveAnger(8) 100 

ny Gesture_neutralTalk(7) 100 

qw Gesture_neutralGreeting(5) 33.3 

Gesture_passiveGreeting(9) 33.3 

Gesture_neutralSurprise(6) 33.3 

qy Gesture_passiveTalk(11) 100 
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qy^m Gesture_activeSurprise(2) 100 

sd Gesture_neutralTalk(7) 47.1 

Gesture_activeGreeting(1) 11.8 

Gesture_neutralGreeting(5) 5.9 

Gesture_passiveSurprise(10) 11.8 

Gesture_activeTalk(3) 11.8 

Gesture_activeSurprise(2) 5.9 

Gesture_passiveTalk(11) 5.9 

sd^e Gesture_passiveAnger(8) 100 

sv Gesture_neutralTalk(7) 14.3 

Gesture_passiveSurprise(10) 14.3 

Gesture_neutralAnger(4) 14.3 

Gesture_activeSurprise(2) 42.9 

Gesture_neutralSurprise(6) 14.3 

x Gesture_neutralTalk(7) 100 

Taula 3 - Taula de correlació prosòdia – gest 

 

5.4 Discussió 

 

Podem observar que tenim un total de 20 etiquetes prosòdiques en el nostre conjunt 

d’entrenament i cada una d’elles esta assignada a un o diversos gestos. Com hem 

comentat en l’apartat d’etiquetatge manual, hem volgut assignar almenys una vegada 

cada un dels gestos disponibles. 

En la taula 1, hem vist que existeix una sèrie d’etiquetes les quals apareixen molt més 

sovint que les demés. Entre elles estan “sd” (Statement-non-opinion), “b” 

(Acknowledge (Backchannel)) i “sv” (Statement-opinion). En els nostres resultats 

destaquem que el gest “Gesture_neutralTalk” (gest 7) apareix assignat a cada una de les 

tres etiquetes sent en una d’elles la de major aparició (per a “sd”, amb un 47.1%), 

d’igual manera el gest “Gesture_activeSurprise”(gest 2) també apareix relacionat amb 

aquestes tres etiquetes sent també al de major aparició en una d’elles (per a “sv”, amb 

un 42.9%). 

Si observem la taula dels resultats de les assignacions podem adonar-nos que aquestos 

dos gestos (el 7 i el 2) també apareixen en gran quantitat de les etiquetes prosòdiques. 

Tenint en conta que en les nostres dades d’entrenament el gest 2 i el gest 7 son els més 

importants en les assignacions de les etiquetes prosòdiques que més apareixen en les 
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converses, i que a més tenen molta importància en la resta d’etiquetes, es clara la seva 

hegemonia respecte a la resta de gestos disponibles, fet que probablement ens 

condicionarà força els resultats de l’assignació automàtica. 

Aquest fet es degut a la poca varietat de gestos disponibles i al poc realisme, o poca 

utilitat en una conversa, que tenen els gestos disponibles respecte als gestos 2 i 7. Si 

tinguéssim molta més varietat de gestos (100 per ex.), els resultats de les dades 

d’entrenament serien a priori molt més diversos en quant a la varietat de la importància 

de cada gest en les assignacions.  

D’altra banda, degut al poc temps disponible només hem arribat a obtenir 37 

etiquetatges manuals, aquest fet també incrementa la diferencia en el percentatge 

d’aparició de certs gestos respecte d’altres. Si haguéssim obtingut un nombre major 

d’etiquetatges (1000 per ex.) la diferencia en quant a percentatges d’aparició de cada 

gest seria segurament inferior en les nostres dades d’entrenament. 
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6. Generació automàtica de gestos a partir d’etiquetes prosòdiques 

 

El nostre objectiu final és poder generar gestos a partir d’etiquetes prosòdiques. Com a 

context tindrem una conversa o un discurs en forma de text etiquetat prosòdicament, i 

un sistema de representació gràfica (avatar) que disposa d’un conjunt de gestos. Hem 

desenvolupat un programa informàtic que assigna gestos a una conversa segons les 

seves etiquetes prosòdiques mitjançant un sistema d’aprenentatge automàtic. 

 

 

6.1 Classificació automàtica 

 

Per tal de fer la classificació automàtica, hem assignat una representació audiovisual 

(avatars) als textos etiquetats prosòdicament, que consta de gestos que concorden amb 

el sentit prosòdic del discurs. 

Seguidament, hem desenvolupat un programa en el llenguatge de programació Java, per 

ser un llenguatge orientat a objectes que disposa de llibreries molt senzilles per al 

tractament de fitxers en format XML i per a la manipulació d’objectes. Una altra raó per 

la qual ens hem decantat per aquest llenguatge és perquè és amb el que més familiaritzat 

està el realitzador del TFG. A més a més, les característiques de la part de programació 

d’aquest estudi ens ha permès força flexibilitat a l’hora de triar un llenguatge qualsevol. 

El codi font del programa
6
 està disponible al GitHub, un repositori de codi obert a la 

xarxa. 

El programa, que utilitza un algorisme d’aprenentatge automàtic, disposarà d’un conjunt 

de dades d’entrenament que hem obtingut prèviament mitjançant l’etiquetatge manual. 

Les dades d’entrada del programa es passaran en format XML, tant les dades 

d’entrenament com les dades de test. 

                                                           
6
 http://github.com/Pepitu/automatic_gesture_generation.git 
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Il·lustració 2 - Dades d'entrenament 

 

Podem observar l’estructura del fitxer de dades d’aprenentatge a la il·lustració 2, és un 

fitxer en format XML que conté assignacions o “tags”. Cada “tag” conté una o més 

etiquetes prosòdiques, un temps expressat en segons i un gest assignat. Cada “tag” 

correspon a un etiquetatge manual dels 37 disponibles. 

 

 

Il·lustració 3 - Dades de Test 

 

La il·lustració 3 ens mostra un fragment del fitxer de dades de test, aquest fitxer ha set 

creat a partir d’una conversa etiquetada prosòdicament, concretament en aquest cas de 

la conversa “sw04366A” de la base de dades LCD. Cal mencionar que cada tag porta 

una o més etiquetes prosòdiques i el temps del àudio en segons, aquest últim paràmetre 

no serà utilitzat per el nostre programa. 



 53 

 La il·lustració 4 ens mostra el fragment de la conversa etiquetada prosòdicament 

“sw04366A” corresponent a les dades de test extretes. 

 

Il·lustració 4 - Conversa "sw04366A" etiquetada prosòdicament 

 

Hem utilitzat l’entorn de desenvolupament integrat lliure NetBeans
7
 per a desenvolupar 

el programa que consta de 4 classes:  

- XMLreader: en aquesta classe es tracten els fitxers d’entrada en format XML, se 

n’extreuen les dades i es guarden en classes Assignacions o AssignacionsTest en 

funció de si son dades d’entrenament o de test, creant una instancia per a cada 

tag. També es crida en aquesta classe a les funcions que tracten les dades i 

imprimeixen els resultats demanats. 

- MainTFG: és el main del programa, només executa l’XMLreader. 

- Assignacions: és la classe que tracta les dades d’entrenament; es crea un objecte 

Assignacions per a cada tag. 

- AssignacionsTest: en aquesta classe es tracten les dades de test, també es crea un 

objecte per a cada tag. 

El programa llegeix el fitxer de dades d’entrenament i per a cada tag crea un objecte 

Assignacions que conté els seus paràmetres, guardant-los en una llista d’objectes 

Assignacions. Després fa el mateix amb el fitxer de dades de test, creant objectes 

AssignacionsTest i guardant-los en una llista d’objectes AssignacionsTest. 

Seguidament el programa executa un dels tres mètodes implementats: un mètode 

d’assignació aleatori i dos mètodes d’aprenentatge automàtic, aquestos últims 

implementant variants del k-NN. El resultat del programa serà una llista d’assignacions, 

on per a cada àudio de la conversa (recordem que cada tag corresponia a un àudio de la 

conversa etiquetada prosòdicament) li serà assignat un gest. 

                                                           
7
 http://netbeans.org/ 
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A continuació explicarem cadascun dels tres mètodes utilitzats, com es tracten per a 

cada un les dades d’entrenament i com es genera l’assignació automàtica de gestos a 

cada àudio de la conversa. 

 

a) Mètode Aleatori 
 

Aquest mètode assigna un gest aleatòriament a cada fragment de conversa etiquetada 

prosòdicament. Pensem que aquest mètode es el que ens donarà resultats menys 

naturals, ja que assignarà gestos aleatòriament sense tenir en conta ningun tipus 

d’informació del fragment de conversa. El resultat d’aquest mètode ens servirà de 

referència per a poder comparar la naturalitat dels avatars generats amb els altres dos 

mètodes. 

 

Il·lustració 5 - Codi del mètode Aleatori 

La il·lustració 5 ens mostra el mètode aleatori que s’executa en la classe XMLreader. 

Com podem observar, en aquest mètode s’inicialitza una llista d’objectes del tipus 

AssignacionsTest que anomenem en aquest cas “assignacions_AleatoriesTest” i un 

String “listaGestos” que omplirem de tots els gestos que apareixen en les dades 

d’entrenament, obtinguts mitjançant el mètode ObtenirGestos. 

Després cridem el mètode “AsignacionsAleatoriesTest” per a omplir la llista 

d’assignacions aleatòries. Aquest mètode agafa les assignacions de les dades de Test i la 

llista de gestos, i per a cada una de les assignacions de test (recordem que cada 

assignació de test es correspon a un àudio de la conversa etiquetada prosòdicament) se li 

assigna aleatòriament un gest contingut en la llista “listaGestos”. 

Finalment s’imprimeix la llista d’assignacions aleatòries, a on tenim un gest assignat 

aleatòriament a cada àudio. 
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b) Mètode de Major Vote 
 

Aquest mètode implementa una variant de l’algoritme d’aprenentatge automàtic k-NN, 

en el que la distancia utilitzada com a criteri de selecció és definida pel major nombre 

d’aparicions de l’objecte, en aquest cas d’assignacions idèntiques. Aquest criteri és el 

que dóna nom al nostre mètode: “Major Vote”, o de vot majoritari. 

 
Il·lustració 6 - Codi del mètode de Major Vote 

A la il·lustració 6 podem apreciar les funcions utilitzades per el mètode de Major Vote. 

Comença inicialitzant dos llistes d’objectes del tipus “Assignacions”.  

A la línea 260, la variable “assignacions” representa totes les assignacions existents a 

les dades d’entrenament. La funció “AssignacionsDepuradaMajorVote” ajunta les 

assignacions de les dades d’entrenament i totes les que són iguals, i guarda a cada una 

d’aquestes assignacions el nombre de cops que ha aparegut com a variable “distancia”. 

Per exemple: si tenim dues assignacions amb etiqueta prosòdica “sd” i gest 

“Gesture_activeGreeting”  i una altra assignació amb la mateixa etiqueta prosòdica i 

gest “Gesture_neutralTalk” a les dades d’entrenament, la funció 

“AssignacionsDepuradaMajorVote” afegirà a la nostra llista només una assignació “sd” 

+ “Gesture_activeGreeting” amb distància = 2 i una altra assignació “sd” + ” 

Gesture_neutralTalk” amb distància = 1. 

Al resultat se li aplica després la funció “AsignacionsMajorVote”, que lo que fa és: de 

les assignacions amb la mateixa etiqueta prosòdica on hem comptabilitzat el nombre de 

cops que apareixia, agafem només les que tenen major distància. En aquest cas la 

distància s’associa al número de vots, és per aquesta raó que s’agafa la més gran. En el 

nostre exemple, el resultat d’aquesta funció només ens retornaria “sd” + 

“Gesture_activeGreeting”, ja que la distància es major. Així doncs, haurem obtingut una 
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llista d’assignacions a partir de les dades d’entrenament amb una distancia determinada, 

on només existeix una assignació amb la mateixa etiqueta prosòdica. 

Després es crea una llista d’objectes del tipus AssignacionsTest, que omplirem 

mitjançant la funció “AssignacionsMajorVoteTest”. Aquesta funció utilitzarà les dades 

de test i la llista d’assignacions obtinguda amb les dades d’entrenament. La funció 

assignarà a cada “tag” de les dades de test el gest que correspon a l’etiqueta prosòdica 

en les dades d’entrenament, ja que serà el que més vots hagi obtingut. 

Finalment s’imprimeix la llista d’assignacions per Major Vote, on tenim un gest 

assignat per vot majoritari a cada àudio. 

 

c) Mètode k-NN 
 

En el mètode que hem anomenat k-NN també implementem una variant de l’algoritme 

d’aprenentatge automàtic que porta el mateix nom. En aquest cas, la diferència amb el 

mètode Major Vote es que el criteri de selecció serà determinat per una distància que 

dependrà del temps en què aparegui una etiqueta prosòdica en les dades d’entrenament. 

 

Il·lustració 7 - Codi del mètode k-NN 

En aquesta il·lustració 7, podem apreciar les funcions utilitzades per el mètode k-NN. 

Comença inicialitzant dos llistes d’objectes del tipus “Assignacions”. 

A la línea 279 agafa les assignacions de les dades d’entrenament i de les que tenen la 

mateixa etiqueta prosòdica i el mateix gest, agafa només la de menor distància. La 

distància ha estat prèviament calculada a l’hora de recollir les dades d’entrenament, 
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assignant una distància a cada “tag” que ha anat entrant. La distància es calcula amb la 

següent formula: 

          
 

     

             

 = 
             

     
 

Hem decidit que el temps de l’àudio dividit per el nombre d’etiquetes prosòdiques que 

conté representa la importància o pes de l’assignació, per tant la distància es la inversa 

d’aquest pes. Així doncs, a menor distància, més important serà el tag per a nosaltres. 

A la línea 280 de la il·lustració 7 tenim doncs una llista d’assignacions depurada per 

menor distància, en les quals segueixen existint assignacions amb la mateixa etiqueta 

prosòdica, i li apliquem la funció “AssignacionsKNN” que compararà les distancies de 

les assignacions amb la mateixa etiqueta prosòdica i només agafarà les de menor 

distància. 

S’inicialitza una llista d’objectes AssignacionsTest que omplim amb la funció 

“AssignacionsKNNTest” que requereix la llista depurada que acabem d’obtenir a partir 

de les dades d’entrenament i les assignacions de les dades de test. Aquesta funció 

assigna per a cada àudio, representat per els tags de les dades de test, un gest agafant el 

gest que menor distància tingui en les assignacions depurades de les dades 

d’entrenament, d’entre les etiquetes prosòdiques de l’assignació de les dades de test. 

Finalment, s’imprimeix la llista d’assignacions per k-NN, on tenim un gest assignat per 

a k-NN a cada àudio. 
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6.2 Avaluació 

 

Amb l’objectiu d’avaluar els resultats de la generació automàtica de gestos a partir 

d’etiquetes prosòdiques, hem creat representacions audiovisuals amb el programa 

NINOS a partir dels fragments de la conversa que hem utilitzat de test i hem realitzat un 

test MOS per a comparar la naturalitat de les representacions creades amb els diferents 

mètodes. En aquest apartat explicarem com hem realitzat el test MOS, exposarem els 

resultats aconseguits i els discutirem. 

 

a) Qüestionari MOS 

 

Hem dividit la conversa “sw04366A” en 14 parts, per a poder crear 14 representacions 

audiovisuals diferents amb el programari NINOS. Cada part es compon de diversos 

“tags”, grups d’etiquetes prosòdiques assignades a un àudio. A cada part li hem assignat 

uns gestos seguint un dels tres mètodes:  5 parts han set creades utilitzant el mètode 

d’assignació Aleatori, 5 parts amb el mètode de Major Vote i 4 parts amb el mètode k-

NN. 

Després hem utilitzat el programari NINOS per a crear la representació audiovisual de 

cada part. El programa ens ha permès l’edició i visualització dels vídeos, però no estava 

habilitada la utilitat d’exportació a format audiovisual; per tant hem hagut d’utilitzar el 

programa Microsoft Expression Encoder, que disposa d’una versió gratuïta a la seva 

pàgina
8
, per a capturar la imatge i el so de la pantalla i exportar-la a fitxers audiovisuals. 

Hem obtingut 14 representacions audiovisuals que hem penjat a Youtube, com podem 

apreciar en la il·lustració 8, per a poder utilitzar-les en un test de percepció. 

 

Il·lustració 8 - Representació audiovisual a Youtube 

                                                           
8
 http://www.microsoft.com/expression/esn/ 
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Finalment hem creat un qüestionari de percepció amb les ferramentes de Google: hem 

editat una pàgina
9
 amb Google Sites on hem introduït la descripció del qüestionari, els 

14 vídeos a avaluar i les transcripcions de cada vídeo. El formulari ha estat editat amb 

Google Form, a la il·lustració 9 podem observar l’estructura del primer vídeo del 

qüestionari. 

 
Il·lustració 9 - Qüestionari MOS 

Hem demanat a usuaris que puntuessin cada vídeo segons el barem MOS (Mean 

Opinion Score). El MOS és un estàndard que serveix com a mètrica per a mesurar la 

qualitat d’experiència, es a dir, l’acceptabilitat global d’una aplicació o servei, tal i com 

es percep subjectivament per l’usuari final. Aquest mecanisme proporciona una mesura 

subjectiva que quantifica l’impacte que té en l’usuari la presencia d’errades al servei. En 

el nostre cas, mesura la naturalitat de les representacions audiovisuals que hem creat. El 

MOS ofereix a l’usuari de qualificar de 1 a 5 la naturalitat de les representacions. El fet 

important és el que l’usuari no sap amb quin mètode han estat assignats els gestos a 

cada part de la conversa, de manera que els qualifica segons la seva percepció sense 

influències externes. 

                                                           
9
 http://sites.google.com/site/questionariavatarstfg/ 
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b) Característiques dels enquestats 

 

La primera part de l’enquesta demanava dades genèriques per part dels enquestats, per a 

tenir una idea de quin perfil d’usuaris ha avaluat els nostres resultats. A continuació 

mostrem les dades recollides de les 105 respostes rebudes en aquesta secció. 

 

 

Com podem observar, de les 105 persones que han contestat a la part de dades 

genèriques, la majoria són homes de 0 a 30 anys i amb un alt nivell d’anglès. El nivell 

d’anglès el considerem important ja que la conversa es en aquesta llengua, per tant es 

una dada positiva que la majoria tingui un nivell alt d’anglès perquè assegura una major 

fiabilitat dels nostres resultats. 
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c) Resultats 

 

En aquest apartat explicarem com hem recollit els resultats del test MOS i com hem 

calculat la puntuació mitjana. 

Per a cada representació audiovisual o vídeo, hem creat un formulari de Google, per tant 

cada vídeo té un nombre de respostes diferent: el primer vídeo té 87 respostes sent el 

que més respostes té mentre que el vídeo 14 només en té 62 sent el que menys en té.  

Aquest fet és degut a que no tots els enquestats arriben a completar tot el qüestionari. 

Nosaltres, sabent que aquest fet és molt habitual, hem preferit separar la recollida de 

qualificacions de cada vídeo per a aconseguir més dades, encara que en aquest sentit el 

resultat del primer vídeo és més fiable que el del vídeo 14 però la diferència no és gaire 

rellevant.  

També hem tingut en compte aquest fet per a calcular les mitjanes. A la il·lustració 10 

podem observar el resultat obtingut al vídeo 1. El vídeo 1 s’ha generat utilitzant el 

mètode aleatori d’assignació de gestos. Per a cada un dels tres mètodes, hem calculat el 

nombre total de respostes rebudes, si mirem l’exemple de la il·lustració, haurem de 

sumar 87 respostes a aquest total, i després hem calculat la puntuació total de tots els 

vídeos dividint pel nombre total de respostes. 

 
Il·lustració 10 - Puntuació vídeo 1 

 

Calcularem, seguidament, les mitjanes de cada mètode per a que s’entengui el càlcul 

realitzat.  
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Els vídeos 1,3,8,10 i 13 han estat generats a partir del mètode Aleatori. Aquests han set 

els càlculs realitzats per a obtenir la seva mitjana: 

 Vídeo 1 Vídeo 3 Vídeo 8 Vídeo 10 Vídeo13 Total 

Respostes 

totals 
87 77 67 64 63 358 

Total 

Puntuació 1 
28 29 11 25 27 120*1 = 120 

Total 

Puntuació 2 
22 16 10 10 10 68*2 = 136 

Total 

Puntuació 3 
22 20 14 13 12 81*3 = 243 

Total 

Puntuació 4 
11 8 23 10 7 59*4 = 236 

Total 

Puntuació 5 
4 4 9 6 7 30*5 = 150 

 

                       
                   

   
      

Els vídeos 2,5,7,11 i 12 han estat generats a partir del mètode Major Vote. Aquests han 

set els càlculs realitzats per a obtenir la seva mitjana: 

 Vídeo 2 Vídeo 5 Vídeo 7 Vídeo 11 Vídeo12 Total 

Respostes 

totals 
83 67 65 64 64 343 

Total 

Puntuació 1 
6 14 8 18 8 54*1 = 54 

Total 

Puntuació 2 
15 15 11 14 13 68*2 = 136 

Total 

Puntuació 3 
16 21 12 14 15 78*3 = 234 

Total 

Puntuació 4 
30 11 24 12 18 95*4 = 380 

Total 

Puntuació 5 
16 6 10 6 10 48*5 = 240 
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Els vídeos 4,6,9 i 14 han estat generats a partir del mètode k-NN. Aquests han set els 

càlculs realitzats per a obtenir la seva mitjana: 

 Vídeo 4 Vídeo 6 Vídeo 9 Vídeo 14 Total 

Respostes 

totals 
75 67 66 62 270 

Total 

Puntuació 1 
5 5 7 5 22*1 = 22 

Total 

Puntuació 2 
15 6 5 10 36*2 = 72 

Total 

Puntuació 3 
22 20 19 9 70*3 = 210 

Total 

Puntuació 4 
21 22 18 22 83*4 = 332 

Total 

Puntuació 5 
12 14 17 16 59*5 = 295 

 

                  
                 

   
      

 

La taula 4 ens il·lustra el resultat del test MOS per a cada mètode per separat. 

 

Mètode MOS (mitjana puntuació) 

Aleatori 2,47 

Major Vote 3,04 

k-NN 3,45 

Taula 4 - Resultat test MOS 

 

Podem comprovar que segons el resultat del test MOS, les nostres prediccions han sigut 

encertades. El mètode k-NN ha proporcionat una major naturalitat a l’hora de relacionar 

les converses amb gestos, seguit per el mètode Major Vote. El mètode que pitjors 

resultats ha donat, tal i com esperàvem, ha set el mètode Aleatori. 
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7. Conclusions i treball futur 

 

En aquest capítol dedicarem un apartat a analitzar la feina feta al llarg de tot el projecte 

amb les conclusions extretes i un altre apartat detallant el treball futur que pot derivar-se 

del mateix.  

 

7.1 Anàlisi del projecte i conclusions 
 

Aquest treball de fi de grau pretén aconseguir la generació automàtica de gestos a partir 

de la veu, garantint el màxim de correlació entre ells, per tal que l’avatar sigui el més 

natural possible. Amb aquesta finalitat, hem analitzat el context de la prosòdia 

audiovisual i hem cercat correlacions entre les característiques prosòdiques i els gestos 

corporals i facials de les persones per tal d’utilitzar-les en una generació automàtica 

d’avatars a partir de fitxers d’àudio etiquetats prosòdicament. 

Per al desenvolupament del projecte hem utilitzat una base de dades de converses 

etiquetades prosòdicament en format àudio i un programa anomenat NINOS que ens 

permet generar escenes audiovisuals, en el qual hem introduït els àudios assignant 

manualment gestos als mateixos. L’objectiu ha set de trobar correlacions entre les 

característiques prosòdiques i els gestos corporals facials de les persones, per tal 

d’utilitzar la combinació d’aquests elements a l’hora de desenvolupar un avatar. 

Després hem automatitzat la creació d’avatars que parlen, mitjançant un anàlisi de la 

correlació en prosòdia audiovisual i algoritmes d’aprenentatge automàtic. Per a fer-ho, 

hem utilitzat les assignacions manuals com a conjunt de dades d’aprenentatge. En 

aquesta fase hem seguit tres mètodes de generació automàtica: un d’aleatori i dos 

d’aprenentatge automàtic (que hem anomenat Major Vote i k-NN). Després hem utilitzat 

el programa per a extreure a partir d’una conversa de la base de dades els gestos 

assignats a la conversa seguint els tres procediments diferents.  

Finalment, hem creat representacions audiovisuals amb el programa NINOS de 

fragments de la conversa, i hem avaluat els resultats mitjançant un test MOS. El 

resultats ens han sortit favorables. El test MOS ha demostrat que la nostra feina de 

generació de gestos a partir d’àudios etiquetats prosòdicament mitjançant el nostre 
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programa utilitzant mètodes d’aprenentatge automàtic dóna millors resultats que 

utilitzant mètodes d’assignació aleatoris. 

 

 

7.2 Treball futur 

 

Amb aquest treball fi de grau, hem demostrat que existeixen maneres de generar avatars 

automàticament a partir de la veu aconseguint resultats acceptables. 

Com a treball futur veiem diferents aspectes molt interessants. Per una banda la 

flexibilitat de millora d’algorismes d’aprenentatge automàtic per a l’assignació de 

gestos a partir d’etiquetes prosòdiques per a aconseguir una major naturalitat. D’altra 

banda el context i les ferramentes utilitzades en aquest estudi son extremadament 

millorables, el que milloraria moltíssim els resultats d’aquest. 

Els mètodes d’aprenentatge automàtic utilitzats per aquest estudi son dues variants de 

les més rudimentàries del k-NN,  algorisme d’aprenentatge automàtic que ja de per si es 

força senzill. El fet de saber que la implementació d’aquestos mètodes ens ha donat 

resultats favorables vol dir que una optimització d’aquestos mètodes, o fins i tot la 

implementació de mètodes d’aprenentatge automàtic més eficients, podria donar 

resultats molt més interessants. 

En el nostre context disposàvem d’un curs acadèmic per a poder dedicar-nos, a temps 

parcial, a aquest treball fi de grau. Aquesta restricció de temps del projecte ens ha 

condicionat també part de l’experiment. Sobretot en la part d’etiquetatge manual, força 

laboriosa, en la que només hem arribat als 37 etiquetatges amb els que hem hagut de 

conformar-nos per falta de temps. Les dades d’entrenament de l’algoritme 

d’aprenentatge automàtic no tenen límit de volum, i a més volum més objectivitat i 

abast donen els resultats del programa. Per tant, un altre treball futur seria el d’ampliar 

l’etiquetatge manual. 

A més, les ferramentes utilitzades en aquest projecte ens han set de molta utilitat per a la 

magnitud i l’abast específics del nostre experiment i per a realitzar demostracions a baix 

nivell. Ara bé, tenint en conta els resultats obtinguts en aquest projecte, si disposéssim 
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d’una plataforma de representació audiovisual amb avatars més realistes, en la qual cada 

avatar en comptes de tenir només una desena de gestos diferents, disposés de centenars 

o milers de funcions gestuals amb una varietat d’elles especialitzades en gesticulació 

comunicativa, es podrien generar avatars desmesuradament més naturals, molt més 

humans. 
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8. Valoració personal 

 

En el transcurs d’aquest Treball de Fi de Grau he après a desenvolupar i portar a terme 

un projecte de recerca en el seu àmbit real, utilitzant tots els coneixements necessaris 

que he anat desenvolupant al llarg de la meva carrera universitària. 

He realitzat un treball de recerca en un àmbit pràctic passant per totes i cada una de les 

seves fases. He après a planificar un projecte, calculant bé el temps del que disposava 

per a realitzar cada una de les seves tasques. M’he estat formant al llarg de tota la 

carrera per tenir en compte el temps, l’abast i el cost de qualsevol projecte, especialment 

en l’assignatura Gestió de Projectes. A la part d’etiquetatge manual teníem aspiracions 

d’aconseguir 50 o 100 etiquetatges, però ens vàrem adonar que el temps que prenia cada 

etiquetatge era molt gran, i vàrem prendre l’encertada decisió de seguir amb les altres 

tasques del projecte per a tenir temps d’acabar-les. 

He programat un algorisme d’aprenentatge automàtic en llenguatge Java, seguint les 

pautes i lliçons assolides a les meves assignatures de programació com serien 

Fonaments de la Programació i Programació Orientada a Objectes entre altres. A l’inici 

d’aquest TFG esperava haver de programar poc, però he acabat gaudint aquesta part 

com la que més, ja que he aconseguit tot el que hem proposava a mesura que anava 

programant. 

Una preocupació que teníem al principi era de si el programari NINOS ens serviria per a 

fer aquest projecte. Els avatars que conté varen estar dissenyats per a fer representacions 

audiovisuals menys realistes que les que nosaltres havíem de fer, i no contenien un gran 

nombre de gestos, dels que pocs ens semblàvem útils per a fins comunicatius. Però a 

mesura que hem anat realitzant el projecte i sobretot amb l’ajuda de Javier Agenjo, el 

programari NINOS ens ha set de molta utilitat sobrepassant en molts aspectes les 

expectatives inicials. 

Estic satisfet i content d’haver realitzat aquest TFG, fins i tot una mica trist d’haver de 

acabar-ho. He après molt, treballat moltes hores amb ell, i he gaudit a mesura que anava 

assolint els nostres objectius. 
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