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Probleemstelling 
Het aanmaken van aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen is een tijdrovend proces. 

(Gedeeltelijke) automatisering van dit proces met behulp van spraakverwerking zou dus heel wat 

tijdwinst kunnen opleveren. Het is echter niet alleen relevant wat er gezegd wordt, maar ook door 

wie en de manier waarop. Typisch bevatten de geluidsopnames snelle sprekerwisselingen waarbij 

mensen door elkaar praten of zelfs woordwisselingen. Bij een kwaliteitsvolle analyse van de 

vergadering is het dus van belang accuraat de korte sprekerbeurten te traceren en eventueel 

rekening te houden met geladen discussies.  

De analyse van akoestische spraakkenmerken zoals stemtimbre is een populaire aanpak voor het 

bepalen van de sprekeridentiteit. Bij vergaderingen verwacht men echter relatief veel korte en 

overlappende spraak, wat dit type analyse een stuk uitdagender maakt. Bovendien zitten niet alle 

sprekers even ver van de opname microfoons, wat resulteert in een extra vervorming van het 

audiosignaal. 

Doelstellingen 
In deze context kan men echter ook gebruik maken van de positie van de sprekers binnen de 

vergaderzaal. Met behulp van een microfoonarray kunnen verschillende audiokanalen opgenomen 

worden. Door een analyse van de verschillende relatieve tijdsvertragingen van deze audio signalen 

bepaalt men de positie en dus ook de identiteit van de spreker. Dit proces noemt men beamforming. 

Door het combineren van de akoestische analyse met beamforming kan men betere spreker detectie 

resultaten verwachten. Bovendien kan de beamforming ook als een voorverwerkingstap gebruikt 

worden voor de akoestische analyse, door de opnames van sprekers die ver van de microfoon zitten 

kwalitatiever te maken. 

Deze audio analyse zal geintegreerd worden in een webapplicatie die gebruikt zal worden voor 

verdere manuele annotatiestappen van de geluidsopnames, zoals het aanduiden van de 

spraakinhoud of emotioneel gekleurde spraak. Visualisatie en een duidelijke structurering van de 

sprekerbeurten met aangegeven sprekeridentiteit kunnen deze annotatiestappen versnellen. Ook de 

posities van de sprekers binnen de vergaderzaal kunnen gevisualiseerd worden. Deze posities binnen 

de vergaderzaal kan via de webapp interactief ingesteld worden, zodat het beamforming algoritme 

voldoende voorkennis verkrijgt. Video-opnames van diezelfde vergadering kunnen gebruikt worden 

om de verkregen sprekerposities visueel te controleren.  

 



Mogelijke toepassingen 
Deze webapp zal gebruikt worden voor de annotatie van allerlei spreker-afhankelijke informatie 

binnen opgenomen gesprekken met meerdere sprekers. Bovendien kunnen in een latere fase 

automatische spraakverwerking algoritmes in de webapp geintegreerd worden. Enkele voorbeelden 

zijn: spraakherkenning, automatische samenvatting, emotieherkenning, stressdetectie, ... 

Vakoverschrijdend karakter 
 Statistiek (machinaal leren - akoestische analyse sprekeridentiteit) 

 Programmeren (implementatie) 

 Softwareontwikkeling (implementatie webinterface annotatietool) 

 Signaalverwerking (beamforming) 

 Spraakverwerking (machinaal leren - akoestische analyse sprekeridentiteit) 

 

 

 

 


