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Chamada por lista:
“-l arquivos.txt 
diretorios.txt”

Chamada por arquivo:
“arquivo.wmv diretorio/”

Arquivo de vídeo e 
diretório validos?

Extrai o áudio do vídeo 
usando a ferramenta 

FFmpeg 

FFmpeg: software 
que grava e converte 
áudio e vídeo;

Extrai os coeficientes 
do áudio

Deleta o arquivo de 
áudio

Introdução
A detecção de conteúdo em vídeos 
pode ser feita pela análise dos 
padrões de imagem e/ou de áudio. 
Esse projeto mostra a imple-
mentação de um sistema de 
monitoramento de áudio em trans-
missões de TV. O sistema foi divi-
dido em duas partes: extração das 
características do áudio das propa-
gandas e a comparação com as 
transmissões armazenadas para 
geração de estatísticas. Este pôs-
ter apresenta o desenvolvimento 
de um programa em linguagem C 
feito a partir de um protótipo em 
Matlab® que extrai os coeficientes 
do áudio e salva sua descrição. 

Início

Detecção automática de padrões de áudio em 
transmissões de TV e rádio

Descreve o áudio 
utilizando o MFCC

MFCC (Mel freque-
ncy cepstral coeffi-
cients): método de 
extração das caracte-
rísticas do áudio;

Salva a descrição do 
áudio em um arquivo 

“.mfc” binário

A extensão “.mfc” foi 
criada para este tipo 
de arquivos; 

Saída: indica o status 
de todos arquivos 

informados

Conclusão e trabalhos futuros
Através do desenvolvimento do 
projeto adquiriu-se conhecimento 
sobre a ferramenta FFmpeg, mé-
todos de extração de caracterís-
ticas do áudio. Ainda foi possível 
estar próximo da programação C, 
aprimorando conceitos elementa-
res. O módulo funcionou correta-
mente com dados de campo, mos-
trando-se eficiente na obtenção de 
coeficientes, no momento está em 
fase de depuração e otimização.

Funcionamento do sistema (extração)
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SimNão

Acabou 
a lista?

Dados de entrada 
validos?

Sim
Não

Sim
Não Não

Saída: indica erro 
nos argumentos 

de entrada
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