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Resumo
O processo de identificação de um determinado indivíduo é realizado milhões de ve-
zes, todos os dias, por organizações dos mais diversos setores. Perguntas como "Quem
é esse indivíduo?" ou "É essa pessoa quem ela diz ser?" são realizadas frequentemente
por organizações financeiras, sistemas de saúde, sistemas de comércio eletrônico, siste-
mas de telecomunicações e por instituições governamentais. Identificação biométrica diz
respeito ao processo de realizar essa identificação a partir de características físicas ou
comportamentais. Tais características são comumente referenciadas como características
biométricas e alguns exemplos delas são: face, impressão digital, íris, assinatura e voz.
Reconhecimento de locutores é uma modalidade biométrica que se propõe a realizar o
processo de identificação pessoal a partir das informações presentes unicamente na voz do
indivíduo. Este trabalho foca no desenvolvimento de sistemas de verificação de locutores
independente de texto. O principal desafio no desenvolvimento desses sistemas provém
das chamadas incompatibilidades que podem ocorrer na aquisição dos sinais de voz. As
técnicas propostas para suavizá-las são chamadas de técnicas de compensação e três são
os domínios onde elas podem operar: no processo de extração de características do sinal,
na construção dos modelos dos locutores e no cálculo do score final do sistema. Além de
apresentar uma vasta revisão da literatura do desenvolvimento de sistemas de verificação
de locutores independentes de texto, esse trabalho também apresenta as principais técnicas
de compensação de características, modelos e scores. Na fase de experimentação, uma
análise comparativa das principais técnicas propostas na literatura é apresentada. Além
disso, duas técnicas de compensação são propostas, uma do domínio de modelagem e
outra do domínio dos scores. A técnica de compensação de score proposta é baseada na
Distribuição Normal Acumulada e apresentou, em alguns contextos, resultados superiores
aos apresentados pelas principais técnicas da literatura. Já a técnica de compensação de
modelo é baseada em uma técnica da literatura que combina dois conceitos: treinamento
multi-condicional e Teoria dos Dados Ausentes (Missing Data Theory). A formulação
apresentada pelos autores é baseada nos chamados Modelos de União a Posteriori (Pos-
terior Union Models), mas não é completamente adequada para verificação de locutores
independente de texto. Este trabalho apresenta uma formulação apropriada para esse
contexto que combina os dois conceitos utilizados pelos autores com um tipo de modelagem
utilizando UBMs (Universal Background Models). A técnica proposta apresentou ganhos
de desempenhos quando comparada à técnica-padrão GMM-UBM, baseada em Modelos
de Misturas Gaussianas (GMMs).

Palavras-chaves: Identificação biométrica. Reconhecimento de locutores. Sistemas de
verificação de locutores independente de texto. Robustez de sistemas de reconhecimento
de locutores. Técnicas de compensação.



Abstract
The personal identification of individuals is a task executed millions of times every day
by organizations from diverse fields. Questions such as "Who is this individual?" or "Is
this person who he or she claims to be?" are constantly made by organizations in financial
services, health care, e-commerce, telecommunication systems and governments. Biometric
identification is the process of identifying people using their physiological or behavioral
characteristics. These characteristics are generally known as biometrics and examples
of these include face, fingerprint, iris, handwriting and speech. Speaker recognition is
a biometric modality which makes the personal identification by using speaker-specific
information from the speech. This work focuses on the development of text-independent
speaker verification systems. In these systems, speech from an individual is used to verify the
claimed identity of that individual. Furthermore, the verification must occur independently
of the pronounced word or phrase. The main challenge in the development of speaker
recognition systems comes from the mismatches which may occur in the acquisition of
the speech signals. The techniques proposed to mitigate the mismatch effects are referred
as compensation methods. They may operate in three domains: in the feature extraction
process, in the estimation of the speaker models and in the computation of the decision
score. Besides presenting a wide description of the main techniques used in the development
of text-independent speaker verification systems, this work presents the description of
the main feature-, model- and score-based compensation methods. In the experiments,
this work shows comprehensive comparisons between the conventional techniques and
the alternatively compensations methods. Furthermore, two compensation methods are
proposed: one operates in the model domain and the other in the score-domain. The score-
domain proposed compensation method is based on the Normal cumulative distribution
function and, in some contexts, outperformed the performance of the main score-domain
compensation techniques. On the other hand, the model-domain compensation technique
proposed in this work is based on a method presented in the literature which combines
two concepts: the multi-condition training and the Missing Data Theory. The formulation
proposed by the authors is based on the Posterior Union models and is not completely
appropriate for the text-independent speaker verification task. This work proposes a more
appropriate formulation for this context which combines the concepts used by the authors
with a type of modeling using Universal Background Models (UBMs). The proposed
method outperformed the usual GMM-UBM modeling technique, based on Gaussian
Mixture Models (GMMs).

Key-words: Speaker recognition. Text-independent speaker verification systems. Robust
speaker recognition systems. Compensation techniques.
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1 Introdução

Este capítulo introdutório descreve o contexto no qual este trabalho foi desenvolvido.
Após definir o processo de identificação pessoal e a sua importância na sociedade, os
métodos tradicionais utilizados para esse propósito são listados, assim como os problemas
de segurança envolvidos na utilização desses métodos. É discutida, então, a principal
abordagem utilizada para solucionar tais problemas, que consiste na utilização de medidas
biométricas para identificar indivíduos. Após uma análise dos principais tópicos envolvendo
biometrias e suas aplicações na nossa vida cotidiana, partimos para uma descrição mais
detalhada da biometria que é o foco deste trabalho: a biometria de voz. Discursamos sobre
os fundamentos dessa biometria, sua importância, aplicações e limitações. Ao final, são
descritos os objetivos deste trabalho e a organização deste documento.

1.1 Identificação pessoal
Todos os dias, o processo de identificação de um determinado indivíduo ocorre

milhões de vezes por organizações dos mais diversos segmentos. Tal processo é chamado de
identificação pessoal. Ao saber a identidade do usuário, tais organizações podem permitir
o acesso aos recursos disponíveis àquela pessoa ou então personalizar tais recursos para
melhor atendê-la. Nesse contexto, perguntas como:

• "Quem é esse indivíduo?",

• "É essa pessoa quem ela diz ser?",

• "Esse usuário já esteve aqui antes?",

• "Devemos permitir o acesso dessa pessoa ao nosso sistema?",

são realizadas frequentemente por organizações financeiras, sitemas de saúde, sistemas
de comércio eletrônico, sistemas de telecomunicações e pelas instituições governamentais.
Transações financeiras, reivindicação de benefícios sociais, acesso a ambientes ou recursos
restritos e compras com cartão de crédito são apenas algumas das diversas operações nas
quais a identificação de um indivíduo é necessária.

O processo de identificação pessoal pode ocorrer de duas formas: verificação e re-
conhecimento. No processo de verificação, também chamado de autenticação, o sistema
deve autenticar a identidade alegada pelo usuário. A questão mais apropriada para esse
caso seria: "É esse indivíduo quem ele diz ser?". Já no processo de reconhecimento, também
chamado de identificação, o sistema deve determinar qual dos indivíduos previamente
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cadastrados em uma determinada base de dados é a pessoa sendo reconhecida. Nesse caso,
a pergunta seria: "Quem é esse indivíduo?".

Para os sistemas que realizam identificação pessoal, a princial preocupação está na
acurácia do processo. Para a maioria das operações realizadas diariamente, a autenticação
errônea de um indivíduo pode trazer consequências desastrosas. Além disso, existe a
tentativa de fraude, onde um usuário tenta se passar por outras pessoas a fim de conseguir
acesso a dados ou recursos disponíveis apenas a elas.

Em 1999, dados mostraram que fraudes desse tipo aplicadas em transações de
cartões de crédito, em caixas eletrônicos ou em sistemas governamentais, traziam um
prejuízo total de mais de seis bilhões de dólares por ano (JAIN; BOLLE; PANKANTI,
1999). Já em 2012, a FEBRABAN, Federação de Bancos do Brasil, estimou que fraudes
bancárias através da Internet causaram um prejuízo de aproximadamente um bilhão de
reais aos bancos do país (FEBRABAN, 2012).

Além disso, como as pessoas estão cada vez mais conectadas à Internet, cresce
o acesso não presencial a esses sistemas, aumentando assim a facilidade das ações de
impostores. Nesse contexto, a habilidade de conseguir um sistema de identificação pessoal
automático e com uma alta acurácia tem se tornado cada vez mais crítica.

1.2 Os métodos tradicionais de identificação pessoal
Os métodos automáticos mais utilizados para identificação pessoal são tradicio-

nalmente baseados em objeto ou em conhecimento. Os métodos baseados em objeto
utilizam algum objeto pertencente ao indivíduo para realizar a sua identificação. Exemplos
desses objetos são: carteiras de identidade, passaportes, carteiras de motorista, cartões de
crédito ou chaves. Já os métodos baseados em conhecimento usam algum conhecimento
que só o indivíduo deve saber para realizar a identificação, como senhas ou números de
identificação pessoal (PIN1).

Uma vez que esses métodos não utilizam nenhuma informação inerente ao indivíduo,
eles sofrem de algumas desvantagens. Por exemplo, objetos como cartões de crédito ou
carteiras de identidade podem ser perdidos, roubados ou esquecidos. Além disso, senhas ou
PINs podem ser esquecidas pelo indivíduo correspondente ou descobertas por um impostor.

Como tais métodos são incapazes de diferenciar uma pessoa autorizada de um
impostor que adquire o objeto ou o conhecimento dessa pessoa, eles não satisfazem os
requisitos de segurança necessários para a nossa sociedade atual, onde as informações
pessoais são cada vez mais compartilhadas.
1 Personal Identification Number.
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1.3 Identificação biométrica
Identificação biométrica diz respeito ao processo de identificar um indivíduo a

partir de características físicas ou comportamentais. Tais características são chamadas de
identificadores biométricos e devem ter o poder de distinguir quaisquer dois indivíduos.
Devido ao fato de muitas características físicas e comportamentais serem únicas para cada
indivíduo, os identificadores biométricos são capazes de proporcionar uma maior acurácia
ao processo de identificação pessoal do que os métodos baseados em conhecimento ou
objeto.

Um sistema de identificação biométrica realiza a identificação estabelecendo a
autenticidade de uma característica físiológica ou comportamental específica que o usuário
possui. Nesse sentido, um sistema biométrico é basicamente um sistema de reconhecimento
de padrões. Tais sistemas podem ser divididos em duas etapas: cadastro e identificação
(ver Figura 1). Na fase de cadastro, a característica biométrica de um indivíduo é escaneada
por um sensor biométrico, que produz uma representação digital do identificador biomé-
trico. Em seguida, o módulo de extração de características calcula medidas matemáticas
que geram uma representação mais compacta e mais expressiva do sinal, comumente
referenciada como template. As características extraídas do identificador biométrico variam
para cada tipo de biometria, porém, em suma, o objetivo desse módulo é gerar uma
representação que facilite o processo de identificação. Para esse propósito, as características
extraídas devem permitir uma rápida diferenciação entre dois indivíduos. O resultado
do processo de cadastramento consiste de um template para cada usuário cadastrado no
sistema.

Durante a fase de identificação, o sensor biométrico captura as mesmas informações
biométricas do indivíduo a ser identificado e as converte para a representação digital. O
mesmo módulo de extração de características da fase de cadastrado é utilizado para gerar
uma representação igual à do template. A representação final é processada pelo módulo de
match, que a compara com os templates cadastrados, estabelecendo, assim, a identidade
do indivíduo.

1.3.1 A biometria ideal

Um identificador biométrico ideal deve ser:

• universal, isto é, qualquer indivíduo deve possuí-lo;

• único, onde cada indivíduo deve possuir um único identificador, que deve ser diferente
dos demais;

• coletável, de modo que possa ser facilmente capturado e quantificado pelo sistema;
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Figura 1 – Etapas de cadastro e identificação de um sistema genérico de identificação
biométrica.

• e permanente, onde ele não pode ser alterado e nem muda com o passar do tempo.

Porém, na prática, nem sempre é possível desenvolver um sistema biométrico que
opere sobre uma biometria que satisfaça todos esses requisitos. Para o desenvolvimento
de um sistema biométrico prático, um outro conjunto de requisitos devem ser levados em
consideração, tais como:

• desempenho, isto é, a acurácia, velocidade e robustez do sistema. Além da disponi-
bilidade de recursos operacionais ou de fatores ambientais que afetam sua acurácia e
velocidade;

• aceitabilidade, que diz respeito ao quanto as pessoas estão dispostas a incorporar
um determinado identificador biométrico em suas vidas cotidianas;

• e fraudabilidade, que determina o quão fácil é enganar o sistema a partir de
métodos fraudulentos.

1.3.2 Verificação x Reconhecimento

Assim como no processo tradicional de identificação pessoal, os sistemas biométricos
podem operar no modo de verificação (autenticação) ou no modo de reconhecimento (iden-
tificação). Um sistema de verificação autentica a identidade de um indivíduo comparando a
característica biométrica capturada com o seu próprio template (pré-cadastrado na base de
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dados). Nesse caso, o indivíduo a ser autenticado submete ao sistema uma identidade e ele
aceita ou rejeita essa identidade. Já nos sistemas de reconhecimento, o sistema identifica o
indivíduo procurando em todos os templates cadastrados na base de dados por aquele onde
o processo de match foi bem sucedido. Nesse caso, se nenhum template for encontrado, o
sistema reconhece que o usuário ainda não foi cadastrado.

1.3.3 Medidas de desempenho

O desempenho de um determinado sistema biométrico é comumente descrito em
termos de acurácia, velocidade e armazenamento (WAYMAN, 1999). Alguns outros fatores
como custo e usabilidade também podem ser levados em consideração.

De imediato, pode-se perceber que um sistema biométrico pode gerar dois tipos
de erros. O primeiro deles ocorre quando um usuário genuíno não consegue se identificar.
Nesse caso, o sistema erroneamente rejeita o usuário. Esse tipo de erro é geralmente
chamado de erro de falsa rejeição. O segundo erro ocorre quando o sistema identifica
um indivíduo como sendo um algum outro usuário cadastrado. Nesse caso o sistema
cometeu uma identificação errada ou foi enganado por um impostor. Geralmente esse tipo
de erro é chamado de erro de falsa aceitação. As probabilidades do sistema cometer tais
erros são referenciadas como taxa de falsa reijeição, FRR2, e taxa de falsa aceitação,
FAR3, respectivamente. Outras terminologias incluem FNR4 para a falsa rejeição e FMR5

para a falsa aceitação.

Os valores das taxas de erro variam de acordo com o ponto de operação do sistema.
A relação entre as taxas de erro ocorre de maneira dual: diminuir a probabilidade de
ocorrência de um tipo de erro significa aumentar a probabilidade de ocorrência do outro.
Portanto, existe um trade-off que governa a escolha do ponto de operação. Ao modificar o
ponto de operação de um sistema, estamos tornando-o mais ou menos conservador, isto é,
estamos aumentando ou diminuindo a dificuldade de ser reconhecido. A Figura 2 mostra
um exemplo da variação das taxas de erro para os mais diversos pontos de operação de
um determinado sistema. Essa curva é comumente chamada de curva ROC6 e apresenta
de forma explícita o desempenho de um sistema em um determinado ambiente de teste7.

Obviamente, a escolha do ponto de operação depende da aplicação. Por exemplo,
em aplicações com alto nível de segurança de acesso, espera-se que o FAR seja muito
baixo, pois para esses sistemas a rejeição de impostores é prioridade. Já em aplicações
forenses, por exemplo, o desejo de identificar um criminoso é maior que o inconveniente de
2 False Rejection Rate.
3 False Acceptance Error.
4 False Nonmatch Rate.
5 False Match Rate.
6 Receiver Operating Characteristic.
7 Curvas ROC geralmente são apresentadas de uma maneira diferente da apresentada na Figura 2, com

eixo das ordenadas expresso por (1− FRR).
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Figura 2 – Taxas de FRR e FAR em diversos pontos de operação de um determinado
sistema biométrico. Em (B), temos o ponto de operação referente ao EER,
enquanto que em (A) temos um possível ponto de operação com um FAR
específico (de aproximadamente 3%).

examinar um grande número de indivíduos acusados erroneamente. Nesse caso, o sistema
deve operar com um FRR baixo (e, consequentemente, com um FAR alto). Para outros
tipos de sistemas, como em aplicações civis, espera-se um nível razoavelmente baixo tanto
de FAR quanto de FRR. Nesse tipo de sistema, uma métrica adequada para ser avaliada
considera o ponto de operação onde essas taxas de erros são iguais (ponto de operação (B)
da Figura 2). Nesse ponto de operação, a taxa de erro é referenciada como EER8.

De modo geral, o desempenho de um sistema biométrico é considerado satisfatório
se as taxas de erro associadas ao ponto de operação escolhido são aceitáveis. Por exemplo,
o desenvolvedor de um sistema biométrico capaz de autenticar indivíduos em um caixa
eletrônico pode estar sujeito ao requisito de a taxa de FAR não ser superior a 3%. Nesse
caso, o desenvolvedor deve escolher um ponto de operação que torna o sistema satisfatório
(ponto de operação (A) da Figura 2, por exemplo).

Do ponto de vista de velocidade, podemos considerar como principal medida o
tempo que o sistema leva para realizar a operação de verificação/reconhecimento. Para
algumas aplicações, esse tempo pode ser crítico, como por exemplo em caixas eletrônicos,
onde a autenticação do usuário deve ser realizada em poucos segundos.

Já sobre a perspectiva de armazenamento, os tamanhos dos templates são a principal
preocupação dos desenvolvedores. Quando os templates são armazenados em um banco
de dados central, sendo acessados através de um canal de comunicação, o tamanho de
cada um deles pode dificultar o acesso a essas informações, devido à quantidade de banda
8 Equal Error Rate.
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Figura 3 – Exemplos de diferentes características biométricas.

disponível na rede por onde serão transmitidos. Em outros casos, onde as informações
biométricas são gravadas em objetos, como em smart cards, que conseguem armazenar
apenas alguns kilobytes de informação, a utilização de uma determinada biometria pode
invibializar o desenvolvimento de um template desse tamanho. Para esse propósito, é
comum a utilização de técnicas de compactação de dados.

1.3.4 Exemplos de biometrias

Intuitivamente, não se espera que exista alguma biometria capaz de suprir todas
as necessidades de todas as possíveis aplicações envolvendo identificacão pessoal. Toda
biometria possui pontos fortes e limitações e, por essa razão, cada uma delas deve se
mostrar mais adequada para uma determinada aplicação.

Muitas biometrias foram estudadas, avaliadas e propostas para as mais diversas apli-
cações. Seguem breves descrições de algumas das biometrias mais conhecidas atualmente,
que também estão ilustradas na Figura 3.

1.3.4.1 Face

A biometria facial é provavelmente a biometria mais utilizada por humanos para a
identificação de um determinado indivíduo. O reconhecimento de uma pessoa utilizando
imagens de sua face é uma área de pesquisa bastante ativa, cujas aplicações vão desde um
reconhecimento a partir de imagens estáticas em ambientes controlados, como em fotos de
documentos pessoais, até um reconhecimento de faces dinâmico, em vídeos gravados em
qualquer ambiente, como é o caso das imagens de um determinado sistema de vigilância.
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As abordagens existentes para o reconhecimento utilizando biometria facial geral-
mente são baseados na localização ou formato de atributos presentes nas faces das pessoas,
como olhos, sobrancelhas, nariz, lábio ou queixo. Além disso, a relação espacial entre esses
atributos também é levada em consideração.

Apesar de, atualmente, o desempenho dos sistemas de biometria facial serem
razoáveis (BIOMETRICS, 2014), ainda não somos capazes de afirmar se apenas a face,
sem nenhuma informação de contexto, é suficiente para realizar o processo de identificação
pessoal com um nível extremamente alto de confiabilidade. Ainda é bastante difícil realizar
o reconhecimento de faces utilizando imagens que foram capturadas em contextos bastante
diferentes. Além disso, temos que os sistemas atualmente impõem algumas restrições na
maneira como as imagens são capturadas, como alta luminosidade ou posição frontal da
face. Problemas associados com varações de iluminação, gestos, maquiagens, oclusões e
poses ainda afetam o desempenho de sistemas de reconhecimento de faces e são os desafios
atuais dessa biometria (ABATE et al., 2007).

1.3.4.2 Impressão Digital

Impressões digitais têm sido utilizadas para a identificação pessoal por séculos e
são hoje a biometria mais conhecida e mais bem sucedida (JAIN et al., 1997). Os registros
históricos mais antigos que sugerem a utilização de impressões digitais datam de 500 A.
C., quando elas eram utilizadas em transações comerciais na Babilônia (BIOMETRICS,
2006) e de 300 A. C., quando eram utilizadas por oficiais chineses para selar documentos
oficiais (FINGERPRINTING, 2014).

Uma impressão digital consiste de padrões de cristas e vales presentes nas pontas
dos dedos e sua formação ocorre no período fetal. As cristas são caracterizadas por diversos
pontos de referência, que se apresentam quase em totalidade como pontos de bifurcação
ou término de cristas. O padrão final de uma determinada impressão digital é formado
pela distribuição espacial desses pontos. Tais padrões são tão únicos que mesmo gêmeos
idênticos possuem impressões digitais distintas. Além disso, cada dedo de uma pessoa
possui seu próprio padrão.

Atualmente, quase todas as agências de segurança e agências forenses do mundo
utilizam os chamados AFIS9, que são sistemas de identificação automática de impressões
digitais utilizados para a identificação de criminosos. Com o surgimento de leitores de
impressões digitais compactos e de baixo custo, o uso de impressões digitais se tornou a
modalidade biométrica mais utilizada em diversas aplicações civis e comerciais.
9 Automatic Fingerprint Identification Systems.
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1.3.4.3 Íris

A íris é o anel colorido que circunda a pupila no olho humano. Imagens da íris
sob iluminação infravermelha apresentam padrões complexos de textura, que possuem
inúmeros atributos individuais a cada pessoa, como listras, covas e sulcos, que permitem
uma alta confiabilidade na identificação pessoal. A íris é um órgão interno e protegido,
cuja textura é estável e distinta, mesmo em gêmeos idênticos e é extremamente difícil de
falsificar. Os sistemas de reconhecimento de íris apresentam atualmente alta acurácia e
velocidade no processo de reconhecimento.

Reconhecimento de íris tem sido integrado em vários sistemas de identificação
pessoal de larga escala, como os utilizados pelas agências nas fronteiras dos Emirados
Árabes Unidos (DAUGMAN, 2004). Porém, o alto custo dos sensores e a dificuldade de
cadastro limitaram bastante a sua utilização em larga escala em aplicações civis e comerciais.
Nos últimos anos, avanços foram reportados no processo de aquisição das informações
biométricas contidas na íris utilizando sensores mais baratos (FINDBIOMETRICS, 2014).
Tal fato alerta sobre uma possível expansão na utilização desse tipo de biometria em
aplicações civis e comerciais nos próximos anos.

1.3.4.4 Assinatura

Assinatura manual é uma modalidade de biometria comportamental que é utilizada
tipicamente em transações comerciais, como em compras com cartão de crédito. Porém,
ainda não foi possível o desenvolvimento de sistemas automáticos de reconhecimento de
assinaturas com alta acurácia. Isso se deve principalmente pela alta variação entre as
assinaturas de uma determinada pessoa com o passar do tempo. Tentativas de se aumentar
o desempenho dos sistemas levam em consideração a captura de informações dinâmicas da
escrita, como formato, velocidade, aceleração, pressão da caneta ou ordem e velocidade dos
traços (PLAMONDON e SRIHARI, 2000). Esse tipo de solução necessida de um pen-pad
sensível à pressão. Tais informações parecem melhorar o desempenho dos sistemas, tal como
dificultam o processo de falsificação. Mesmo assim, poucos sistemas de reconhecimento
automático de assinaturas foram implantados em larga escala.

1.3.5 Aplicações

As primeiras aplicações biométricas, em sua quase totalidade com impressões
digitais, foram utilizadas nas áreas forense e legislativa. Apesar de impressões digitais
terem sido utilizadas pela primeira vez na condenção de um criminoso há mais de um século
(FINGERPRINTING, 2014), a primeira geração de AFIS surgiram apenas na década
de 1970. Apesar da notória importância desses primeiros sistemas, o desenvolvimento
de sistemas biométricos para aplicações civis não obteve sucesso até o final do século
XX, devido à baixa acurácia. Por essa razão, referem-se à primeira geração de sistemas
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biométricos o conjunto de sistemas e sensores biométricos desenvolvidos desde os anos 2000.
Tais sistemas incluem uma variedade de aplicações de impressão digital, face e íris que
encontraram aplicabilidade em uma vasta gama de aplicações civis e comerciais. Alguns
exemplos desses sistemas incluem:

• o sistema US-Visit10, que gerencia a entrada e saída de imigrantes nos EUA, baseado
em impressões digitais;

• sistemas que auxiliam o embarque de passageiros em aeroportos, como é o caso
do sistema Privium, baseado em íris, no aeroporto de Shiphol (Amsterdam) e o
SmartGate, baseado em reconhecimento facil, no aeroporto de Sidney (Austrália);

• sistemas de entretenimento utilizando impressão digital, nos parques da Walt Disney;

• e um sistema de venda de cigarros, baseado em reconhecimento facial, localizado em
alguns pontos do Japão.

Foi nessa primeira geração que a área da biometria se consolidou e muita pesquisa
ocorre desde então para o desenvolvimento cada vez maior de aplicações. Avanços contínuos
podem ser observados nas tecnologias dos sensores, na velocidade de processamento das
técnicas, nos ambientes de operação das aplicações e nas capacidades de armazenamento
dos templates, que encabeçam a penetração cada vez maior da autenticação biométrica
no nosso cotidiano. Um exemplo disso pode ser observado a partir da presença cada vez
maior de dispositivos como laptops, tablets e celulares que já vêm com leitores de impressão
digital embutidos.

Tais avanços também proporcionaram um avanço impressionante na acurácia e
velocidade do reconhecimento utilizando impressões digitais na área forense. Como exemplo,
temos o atual AFIS utilizado pelo FBI, que possui o cadastro dos dez dedos de mais de
oitenta milhões de indivíduos e que realiza mais de oitenta mil reconhecimentos todos os
dias (FBI, 2014).

A implantação dos sistemas da primeira geração trouxeram à tona alguns desafios no
processo de identificação pessoal utilizando biometrias. Hoje estamos situados na segunda
geração desses sistemas, que devem enfrentar tais desafios e propor novas tecnologias
para aquisição, representação e reconhecimento dos sinais biométricos. Em (JAIN e
KUMAR, 2010), os autores categorizam tais desafios sob duas perspectivas: a perspectiva
da engenharia, que foca nos desafios relacionado com a segurança (tentativas de fraude),
acurácia, velocidade, ergometria e tamanho da aplicação; e sob a perspectiva social, que
diz respeito às políticas de proteção à privacidade, à ética e preocupações relacionadas
com a saúde.
10 United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology.
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1.4 Considerações iniciais sobre este trabalho
Até o momento, este documento focou na descrição da área da biometria e o papel

que os sitemas biométricos desempenham atualmente na nossa vida cotidiana.

Partindo da descrição do processo de identificação pessoal, os métodos tradicionais
utilizados hoje para realizar essa tarefa foram apresentados, tal como suas desvantagens.
Foi analisado, então, o surgimento do uso de biometrias com o propósito de suprir tais
necessidades de segurança, assim como as medidas de desempenho utilizadas para analisá-
las. Após uma descrição breve de algumas das principais biometrias utilizadas atualmente,
alguns sistemas foram descritos na seção anterior.

A próxima seção tem por objetivo uma descrição mais detalhada da biometria que
é o foco deste trabalho, a biometria de voz.

1.5 A biometria de voz
O funcionamento da nossa sociedade depende da comunicação entre os indivíduos.

A linguagem, em ambas as formas escrita e falada, sustenta todos os aspectos das interações
humanas. Na linguagem falada, indivíduos se comunicam entre si utilizando o aparato
vocal humano. O sinal acústico da voz humana não apenas é capaz de definir o que está
sendo falado como também inclui características individuais do locutor.

A produção da voz humana envolve uma combinação de características físicas e
comportamentais que são específicas para cada pessoa. Dentre as características fisiológicas,
o tamanho e formato do trato vocal desempenha grande importância na distinção entre
indivíduos. O trato vocal é geralmente referenciado como o conjunto de órgãos de produção
de voz situados acima da cordas vocais, e inclui a faringe e as cavidades oral e nasal
(CAMPBELL, 1997). Entre outros aspectos da produção da voz que podem ser úteis
para discriminação entre locutores estão as características comportamentais, que incluem
velocidade da fala, efeitos de prosódia e sotaque. Tais características podem ser observadas
a partir da movimentação dos lábios, da mandíbula, da língua, do véu palatino e da laringe,
e podem variar com o tempo devido à idade ou às condições de saúde do indivíduo.

As tecnologias que utilizam a voz humana para reconhecer, identificar ou verificar um
indivíduo são referenciadas como sistemas de reconhecimento de locutores (BEIGI,
2011). Em suma, reconhecimento de locutores é uma modalidade biométrica que se propõe
a realizar o processo de identificação pessoal a partir das informações presentes unicamente
na voz do indivíduo.
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Modelos dos locutores
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Figura 4 – Fase de teste de um sistema de verificação (autenticação) de locutores.

1.5.1 Verificação x Identificação de locutores

Similarmente aos demais sistemas biométricos, podemos diferenciar dois modos de
operação distintos para sistemas de reconhecimento de locutores: verificação de locutores e
identificação de locutores. Em ambos os modos de operação, o sistema opera em duas fases
distintas. Na fase de treinamento (ou cadastro), locuções de um determinado indivíduo,
cuja identidade é conhecida, são utilizadas para construir (ou treinar) o modelo daquele
locutor11. Geralmente essa fase ocorre offline, antes de qualquer reconhecimento ser
realizado. É na segunda fase, a de teste, que o reconhecimento de fato ocorre, onde a
locução de um indivíduo cuja identidade é desconhecida é comparada com os modelos dos
locutores para realizar a identificação do locutor.

A um sistema automático de verificação de locutores, são apresentadas uma locução,
cuja identidade é desconhecida, e uma alegação acerca da identidade do locutor que a
produziu. O sistema então decide se a locução pertence à identidade alegada ou não. Esse
tipo de tarefa também é chamada de autenticação de locutores, autenticação de
voz ou verificação de voz. Na fase de teste, o sistema utiliza o modelo daquele locutor
específico e o compara com a locução de teste para realizar essa decisão (Figura 4). Como
pode ser observado, a verificação é um processo que envolve uma quantidade pequena de
comparações, de modo que, mesmo aumentando a quantidade de locutores cadastrados no
sistema, o tempo de teste permanece constante.

Já em um sistema de identificação de locutores, o sistema deve identificar a qual
dos locutores registrados no sistema a locução de teste pertence. Basicamente, o sistema
deve comparar a locução com todos os modelos cadastrados e retornar a identidade cujo
modelo apresentou a maior semelhança (Figura 5). Nesse caso, o sistema opera sobre
11 No campo de biometria de voz, os templates são referenciados como modelos dos locutores.
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Figura 5 – Fase de teste de um sistema de identificação de locutores de conjunto fechado.

a certeza de que a locução pertence a um dos locutores registrados. Por essa razão, o
problema de identificação é referenciado como um problema de conjunto fechado.

Porém, ainda existe um terceiro tipo de sistema, o chamado sistema de identificação
de locutores de conjunto aberto. Esse tipo de sistema é semelhante ao de conjunto fechado,
porém, o sistema possui a possibilidade de rejeitar a locução, ao decidir que a locução
não pertence a nenhum dos locutores registrados. Tal problema é uma combinação entre
identificação de conjunto fechado e verificação de locutores. Na fase de teste, o sistema
compara a locução de teste com todos os modelos registrados e identifica a identidade
mais provável. Então uma verificação é realizada apenas para o modelo dessa identidade.
Se a verificação for bem sucedida, o sistema retorna a identidade encontrada, senão, o
sistema decide que o locutor que produziu a locução de teste ainda não foi cadastrado.

Devido a sua importância prática para aplicações telefônicas, mais precisamente
autenticação de usuários através do telefone, grande parte das pesquisas desenvolvidas
concentra-se no problema de verificação de locutores.

1.5.2 Dependência e independência de texto

De modo geral, os sistemas de reconhecimento de locutores podem ser divididos em
dois tipos: dependentes e independentes de texto. Em sistemas dependentes de texto,
o reconhecimento ocorre em um contexto fonético fixo. Para o devido reconhecimento,
o locutor deve falar uma palavra ou frase específica. Nesse caso, o sistema é treinado
utilizando locuções com o mesmo conteúdo fonético daquele encontrado nas locuções
de teste. Mesmo que o indivíduo esteja cadastrado no sistema, ele não conseguirá ser
reconhecido se a frase dita for diferente daquela utilizada no cadastro. Apesar dessa
restrição ser capaz de apresentar melhores desempenhos, ela limita a gama de aplicações
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para esse tipo de sistema. Sistemas dependentes de texto são utilizados geralmente para
autenticação de indivíduos.

Em sistemas independentes de texto, o reconhecimento ocorre utilizando locuções
sem qualquer tipo de restrição a respeito do que está sendo dito. Sistemas desse tipo
extraem características que modelam apenas o trato vocal do locutor, sem utilizar qualquer
suposição a respeito do contexto fonético do sinal de voz. Sistemas desse tipo devem levar
em consideração a possível (e comum) variabilidade fonética das locuções utilizadas no
cadastro e no reconhecimento.

O problema de reconhecimento de locutores independente de texto é o mais
desafiador dos dois, e tem sido o foco principal das pesquisas realizadas nos últimos
anos.

1.5.3 Um breve histórico

Reconhecimento de locutores é um tópico que tem sido explorado desde a metade
do século XX. Os trabalhos mais antigos sobre o assunto foram publicados na década de
1950 (POLLACK; PICKETT; SUMBY, 1954; SHEARME e HOLMES, 1959) e procura-
ram encontrar características pessoais presentes nos sinais de voz utilizando abordagens
estatísticas. Nas décadas seguintes já surgiam as primeiras tentativas de desenvolvimento
de sistemas automáticos de reconhecimento de locutores.

Foi Pruzansky, do Bell Labs, quem primeiro propôs um sistema automático uti-
lizando bancos de filtros e correlacionando dois espectrogramas digitais para a criação
de uma medida de similaridade, em 1966 (PRUZANSKY, 1963). Pruzansky e Mathews
aperfeiçoaram essa técnica (PRUZANSKY e MATHEWS, 1964), que foi desenvolvida
mais tarde por Li et al. utilizando discriminadores lineares (LI; DAMMANN; CHAPMAN,
1966). Em 1971, Doddington, da Texas Instuments, propôs a substituição do banco de
filtros pela análise dos formantes de voz (DODDINGTON, 1971). Os primeiros estudos
referentes à variabilidade das características vocais de um determinado locutor, um dos
problemas mais sérios no reconhecimento de locutores, foram realizados por Endress et al.
(ENDRESS; BAMBACH; FLOSSER, 1971) e por Furui (FURUI, 1974).

Ainda na década de 1970, surgiram trabalhos em ambos os contextos dependentes
e independentes de texto. Com o propósito de extrair características independentes do
contexto fonético, as primeiras tentativas calculavam medidas estatísticas analisando
o sinal completo da locução. Para isso, era necessário que a duração da locução fosse
suficientemente grande. Exemplos dessas medidas são a auto-correlação média (BRICKER
et al., 1971), a matriz de covariâncias espectrais (LI e HUGHES, 1974), histogramas de
frequências (BEEK; NEUBERG; HODGE, 1977), coeficientes de predição linear (SAMBUR,
1973) e espectros médios de longo prazo (FURUI; ITAKURA; SAITO, 1972). Como o
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desempenho dos sistemas independentes de texto eram bastante limitados, surgiram alguns
métodos que levavam em consideração o aspecto temporal do sinal e a similaridade fonética
entre as locuções utilizadas para treinamento e teste dos sistemas (ATAL, 1974; FURUI,
1981; ROSENBERG e SAMBUR, 1975). Esse foram os primeiros sistemas dependentes de
texto.

Na década de 1980, as pesquisas focaram principalmente na criação dos modelos
dos locutores com o propósito de estabelecer a similaridade entre a locução de teste e as
locuções utilizadas para treino. O mais bem sucedido modelo foi proposto inicialmente
para o reconhecimento de fala (onde o sistema deve reconhecer o que está sendo dito
pelo locutor), mas logo em seguida foi utilizado com sucesso para reconhecimento de
locutores dependentes de texto. Tal modelo é o chamado Modelo Escondido de Markov
(HMM12). No contexto independente de texto, as abordagens mais bem sucedidas também
utilizavam modelos probabilísticos. A principal abordagem não paramétrica investigada foi
a quantização vetorial (VQ13 (ROSENBERG e SOONG, 1986; SOONG et al., 1987)). Já na
abordagem paramétrica, o modelo HMM foi adaptado por Pritz (PORITZ, 1982), de modo
que todas as transições entre os estados eram permitidas (nesse caso o modelo é referenciado
como HMM ergódico). Tal fato desprezava o aspecto temporal das características, o que
era necessário para sistemas independentes de texto. Mais tarde, Rose et al. propuseram a
utilização de um HMM com um único estado, que consistiu no chamado Modelo de Misturas
Gaussianas (GMM14), o mais bem sucedido modelo probabilístico para reconhecimento de
locutores independente de texto (ROSE e REYNOLDS, 1990).

Desde esses primeiros esforços, pesquisas em reconhecimento de locutores têm sido
realizadas em todo o mundo, estimuladas pelos avanços dos tópicos de processamento
de sinais, algoritmos e hardware, que ocorreram no final do século XX. Tais pesquisas
foram direcionadas basicamente para o propósito de aumentar a robustez dos métodos de
reconhecimento e de desenvolvimento de aplicações que pudessem ser utilizadas em larga
escala. Históricos mais precisos e abrangentes sobre o desenvolvimento incremental da
área de reconhecimento de locutores podem ser encontrados em (FURUI, 2005) e (BEIGI,
2011).

1.5.4 Aplicações

De imediato, podemos identificar aplicações onde a biometria de voz é perfeita-
mente adequada. Tais aplicações são aquelas atreladas aos serviços de telefonia. Espera-se
que, em um futuro próximo, os serviços telefônicos estarão integrados com sistemas de
reconhecimento de locutor e de fala, com o propósito de auxiliar a interação com o usuário
ou até mesmo de substituir o papel do operador nesses serviços. Em 2013, a Barclays
12 Hidden Markov Model.
13 Vector Quantization.
14 Gaussian Mixture Models.
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Wealth, um dos maiores bancos privados do mundo, anunciou a implantação de um sistema
de reconhecimento de voz nos serviços disponibilizados via telefone, que seria capaz de
autenticar seus clientes após trinta segundos de conversa sem restrição (BARCLAYS, 2014).
Nesse caso, 93% dos clientes avaliaram o sistema com notas máximas para os quesitos
velocidade, facilidade e segurança.

Outra área onde a biometria de voz se sobressai diante das outras modalidades
biométricas consiste no controle de acesso remoto, onde o usuário pode se autenticar sem
estar em algum lugar específico. Exemplos desse tipo de sistema são os sistemas de controle
de acesso que funcionam pela Internet. Para qualquer biometria, o sensor biométrico
deve estar localizado junto ao usuário. Para o caso da biometria de voz, tal sensor é
um microfone, que atualmente está acoplado à maioria dos dispositivos que utilizamos
diariamente, uma vez que é utilizado para muitos outros propósitos. Para os outros tipos
de biometrias, sua utilização exigiria um sensor biométrico específico, aumentando o custo
de implantação.

Uma das mais importantes aplicações da tecnologia de reconhecimento de locutores
está na área forense. Devido ao aspecto não intrusivo da coleta da voz, ela pode ser
facilmente realizada sem o consentimento do locutor. Além disso, a voz de um determino
usuário pode ser analisada para reconhecimento depois de ser utilizada para outro propósito.
Dessa maneira, a utilização da biometria de voz é bem apropriada para as aplicações
forenses, que realizam reconhecimento passivo (ou reconhecimento não cooperativo). Nesse
tipo de aplicação, o reconhecimento biométrico deve ser realizado sem que aplicação
coordene a geração dos dados. Um exemplo disso consiste na utilização de conversas
telefônicas entre criminosos, onde, na maioria das vezes, os locutores não têm conhecimento
do sistema e o contexto da conversa não é controlado. Nos últimos anos, tem se aumentado
o interesse na integração de sistemas de reconhecimento de locutores como auxílio na
análise de escutas telefônicas (ALEXANDER et al., 2004; GONZALEZ-RODRIGUEZ et
al., 2006; NIEMI-LAITINEN et al., 2005; PFISTER e BEUTLER, 2003; THIRUVARAN;
AMBIKAIRAJAH; EPPS, 2008).

1.5.5 Desafios

Um dos maiores desafios enfrentados no reconhecimento de locutores está na
inconsistência dos sinais de voz proveniente dos mais diversos cenários onde o sistema pode
operar. Tais inconsistências são produzidas pelas diferenças encontradas nos contextos
onde as locuções utilizadas para cadastrar e reconhecer o usuário foram geradas. Os
termos utilizados para referenciar tais diferenças são fatores de incompatibilidade15 e o
resultado delas é referenciado como incompatibilidade de sessão16.
15 Mismatch factors.
16 Session mismatch.
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Em uma determinada sessão, muitos são os fatores que podem influenciar no
processo de geração do sinal de voz e, consequentemente, gerar incompatibilidades e
dificultar o processo de reconhecimento. Alguns desses fatores são (VOGT e SRIDHARAN,
2008; TOGNERI e PULLELLA, 2011; BEIGI, 2011):

• o tipo de microfone utilizado (alguns tipos de microfones podem gerar distorções no
sinal);

• ruído acústico proveniente do ambiente onde o áudio foi gravado (ruído de fundo);

• as condições físicas do locutor (situações onde o locutor está doente, sob estresse ou
emotivo);

• qualidade do canal de comunicação por onde o áudio é transmitido (ruído aditivo
proveniente do canal ou então perda das informações transmitidas);

• possíveis transformações no sinal de áudio para diferentes formatos de mídia (perda
de informação em métodos de compressão de dados, por exemplo);

• distância do locutor para o microfone (para a geração de áudios com qualidade
satisfatória, alguns microfones requerem que essa distância seja pequena).

Levando em consideração que o processo de cadastramento de um usuário ocorre
em um contexto específico e muitas são as fontes de incompatibilidade no ambiente
de teste, sistemas de reconhecimento de locutores devem ser capazes de operar sobre
sinais de voz capturados em diferentes contextos. O processo de atenuar algum tipo de
incompatibilidade é referenciado na literatura como compensação17. Inúmeras técnicas
têm sido propostas para lidar com tais incompatibilidades, geralmente tentando atenuar
algum tipo de incompatibilidade específica. É importante salientar que um determinado
áudio pode ser distorcido por uma combinação de fatores. A criação de técnicas que sejam
capazes de atenuar distorções provindas de várias fontes ainda é um problema em aberto
nessa área. Dentre as mais diversas fontes de incompatibilidade, atualmente podemos
apontar duas que foram consideradas as mais importantes, principalmente do ponto de
vista comercial.

Durante as últimas décadas, o mais importante desafio dessa área consistia em
atenuar distorções causadas ou pelo canal de comunicação por onde o sinal era transmitido
ou pelo tipo de microfone utilizado. Esse tipo de incompatibilidade é chamado de incom-
patibilidade de canal18 e foi o foco da maioria das técnicas de compensação propostas. O
grande interesse nesse tipo de compensação se devia à disponibilidade de áudios gravados
17 Compensation.
18 Channel mismatch.
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utilizando telefone e pela necessidade do desenvolvimento de sistemas que funcionassem
bem para aplicações de telefonia, principalmente móvel.

Porém, tem-se aumentado o interesse no desenvolvimento de sistemas de reco-
nhecimento de locutores para uma vasta gama de aplicações. Tal fato tem aumentado a
necessidade do desenvolvimento de técnicas de compensação para as distorções causadas
pelo ruído acústico do ambiente onde a locução é gerada. Esse tipo de incompatibilidade
é referenciada como incompatibilidade de fundo19 ou incompatibilidade de ambi-
ente20 e tem se tornado uma tendência das pesquisas nos últimos anos (TOGNERI e
PULLELLA, 2011; FURUI, 1997; KINNUNEN e LI, 2010; MING; STEWART; VASEGHI,
2005).

Apesar de atualmente resultados satisfatórios terem sido alcançados pelas técnicas
de compensação de canal, elas são limitadas para tratar possíveis variabilidades de ambiente.
As tentativas de adaptação de tais técnicas para esse contexto geralmente requisitam a
suposição do tipo de ruído encontrado no ambiente de teste. Tal suposição não é apropriada
para a maior parte das aplicações, onde o ambiente de teste é desconhecido e os tipos de
ruídos acústicos não são conhecidos a priori.

1.6 Objetivos
Este trabalho foca no problema de verificação de locutores independentes de texto

(Seções 1.5.1 e 1.5.2). Além disso, ele foca na análise das técnicas de compensação de
ambiente (Seção 1.5.5). Diante do exposto, listam-se os objetivos gerais e específicos desse
trabalho.

1.6.1 Objetivos gerais

Os objetivos gerais deste trabalho são:

1. Estudo e compreensão da literatura disponível para o problema de verificação de
locutores independente de texto;

2. Análise e avaliação das principais técnicas referentes a esse problema;

3. Compreensão das principais limitações dos sistemas de verificação de locutores
independentes de texto, em especial das limitações devido à incompatibilidade de
ambiente;

4. Análise e avaliação das principais técnicas de compensação de ambiente presentes na
literatura;

19 Background mismatch.
20 Environmental mismatch.
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5. Proposição e avaliação de técnicas de compensação de ambiente.

1.6.2 Objetivos específicos

Definidos os objetivos gerais apresentados anteriormente, listam-se os objetivos
específicos deste trabalho.

1. Análise dos principais trabalhos disponíveis sobre sistemas de verificação de locutores
independentes de texto;

2. Desenvolvimento e avaliação das técnicas mais bem sucedidas;

3. Análise das principais técnicas propostas para o problema de compensação de
ambiente;

4. Identificação de uma base de dados pública que proporcione a análise da robustez
dos sistemas diante da variabilidade de ambiente;

5. Desenvolvimento e avaliação das principais técnicas utilizando a base de dados;

6. Proposição e desenvolvimento de técnicas de compensação de ambiente;

7. Análise do desempenho das técnicas propostas utilizando a base de dados;

8. Comparação das técnicas propostas com as técnicas existentes na literatura;

9. Identificar, se houverem, limitações presentes nas técnicas propostas;

10. Propor novas abordagens para solucionar tais limitações.

1.7 Contribuições
Neste trabalho, pode-se destacar as seguintes contribuições:

• Descrição dos principais métodos utilizados no desenvolvimento de sistemas de
verificação de locutores independente de texto;

• Descrição dos principais métodos de compensação de ruído presentes na literatura;

• Experimentação e comparação dos principais métodos utilizados no desenvolvimento
dos sistemas;

• Experimentação e comparação dos principais métodos de compensação presentes na
literatura;
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• Proposta de um método de compensação de scores baseado na Distribuição Normal
Acumulada;

• Proposta de um método de compensação de modelos baseado no treinamento multi-
condicional, na Teoria dos Dados Ausentes e na modelagem GMM-UBM;

• Desenvolvimento de um algoritmo quadrático que realiza o cálculo da probabilidade
de um Modelo de União a Posteriori;

• Experimentação e comparação entre os métodos propostos e os métodos presentes
na literatura.

1.8 Organização do documento
O próximo capítulo descreve as principais técnicas propostas para o desenvolvimento

de sistemas de verificação de locutores independente de texto. O Capítulo 3 foca nos
métodos de compensação propostos para esse problema, concentrando-se naqueles referentes
às distorções de canal e de ambiente. Tais métodos são categorizados e devidamente
descritos. Já no Capítulo 4, são apresentadas as técnicas de compensação de ambiente
propostas, assim como as hipóteses levantadas para que as proposições fossem realizadas. No
Capítulo 5, os experimentos realizados neste trabalho são descritos. Os experimentos foram
divididos em etapas que possuem objetivos específicos. Além de descrever a base de dados
utilizada, esse capítulo explicita, analisa e compara os desempenhos apresentados pelas
técnicas descritas nos Capítulos 2 e 3 e pelas técnicas propostas no Capítulo 4. Finalmente,
as conclusões e considerações finais deste trabalho são apresentadas no Capítulo 6.
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2 Verificação automática de locutores inde-
pendente de texto

Este capítulo descreve as principais técnicas utilizadas pelos sistemas de verificação
automática de locutores independente de texto. Após a definição do problema, a arquitetura
básica de um sistema desse tipo é mostrada. São apresentadas, então, as técnicas propostas
para cada um dos módulos da arquitetura.

2.1 Definição do problema
Sistemas de verificação de locutores devem decidir se uma dada locução foi gerada

por um locutor específico ou não. Dessa maneira, dado uma locução X e um determinado
locutor S, a tarefa do sistema pode ser definida como um teste sobre duas hipóteses:

H0 = X foi produzida por S. (2.1)

H1 = X não foi produzida por S. (2.2)

Além disso, como estamos tratando de sistemas independentes de texto, tal decisão
deve ser realizada independentemente do conteúdo fonético presente na locução. Isto é, a
decisão deve ser realizada seja qual for o conjunto de palavras presentes em X.

O sistema deve, portanto, ser capaz de modelar tais hipóteses, de modo que seja
possível o cálculo da probabilidade delas ocorrerem. Mais precisamente, tais probabilidades
são p(H0|X) e p(H1|X), isto é, a probabilidade das hipóteses serem verdadeiras dada
uma determinada locução de teste. Partindo do princípio que as hipóteses nula (H0) e
alternativa (H1) são equiprováveis, o teste ótimo para realizar a decisão consiste no teste
de razão das verossimilhanças:

p(X|H0)
p(X|H1) =

 ≥ θ, não rejeite H0,
< θ, rejeite H0,

(2.3)

onde θ ∈ R é um limiar de rejeição.

Em termos de probabilidade de erro de decisão, esse teste é ótimo apenas para o
caso onde as distribuições de probabilidade são conhecidas, o que raramente ocorre. Dessa
maneira, o objetivo dos sistemas é basicamente determinar técnicas para a estimação das
distribuições das hipóteses e para o cálculo das verossimilhanças associadas a elas.
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Figura 6 – Arquitetura básica de um sistema de verificação de locutores independente de
texto.

2.2 Arquitetura básica
A arquitetura básica de um sistema automático de verificação de locutores inde-

pendente de texto é mostrada na Figura 6. É na fase de cadastramento que ocorre a
estimação dos modelos associados às hipóteses H0 e H1. O modelo associado à hipótese
nula é referenciado como modelo do locutor e é estimado utilizando locuções de treino
produzidas por S. Já o chamado modelo de fundo, associado à hipótese alternativa, é
estimado utilizando locuções produzidas por diversos locutores, geralmente diferentes de
S. Na fase de verificação (ou autenticação) computa-se a verossimilhança da locução de
teste a esses modelos, de modo que a decisão final seja realizada.

As próximas subseções descrevem os objetivos dos módulos presentes na arquitetura
e as técnicas utilizadas em cada um deles.
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2.3 Pré-processamento
A primeira etapa do sistema consiste no pré-processamento do sinal de voz. Nesta

etapa são aplicadas técnicas que visam melhorar a qualidade do sinal ou acentuar de-
terminadas características importantes para a processo de extração de características.
Geralmente, nenhuma transformação é realizada no sinal, de maneira que o resultado do
módulo também é um sinal temporal.

Nos sistemas de verificação de locutores independente de texto, duas são as principais
operações realizadas nesse módulo: a pré-ênfase e a detecção de voz.

2.3.1 Pré-ênfase

O aparato vocal humano produz sinais com baixa potência nas frequências altas,
resultado da atenuação que ocorre na glote após a passagem do ar através das cordas vocais
(HARRINGTON e CASSIDY, 1999). Estima-se que aproximadamente 80% da potência
total de um sinal de voz está concentrada em frequências abaixo de 1KHz e que a partir
dessa frequência, a cada oitava, a potência decai 12dB (DENG e O’SHAUGHNESSY,
2003). Porém, sabe-se ainda que o ouvido humano é capaz de captar bem tais faixas
de frequência, mesmo com a baixa potência produzida. A pré-ênfase tenta realizar algo
similar, de modo que seja possível a utilização das características importantes presentes
nas altas frequências do sinal de voz. Um método bastante comum consiste na utilização
de um filtro diferenciador (passa-alta) de primeira ordem, cuja função de transferência é
definida como:

H(z) = 1− αz−1. (2.4)

Os valores mais utilizados para α estão entre 0.95 e 0.97. Ao se aplicar tal filtro, as
potências absolutas são reduzidas, mas ficam mais bem distribuídas no espectro.

2.3.2 Detecção de atividade de voz

Técnicas que detectam a atividade da voz, mais conhecidas como VADs1, são
utilizadas para descartar as partes do sinal que não possuem voz. Essas partes geralmente
possuem silêncio ou ruído de fundo e degradam o desempenho do sistema, uma vez
que não possuem informação útil a respeito do locutor que produziu o sinal. VADs são
particularmente importantes em sistemas de reconhecimento de locutores quando as
locuções utilizadas possuem longos períodos de silêncio2 (MAK e YU, 2010).
1 Voice activity detectors.
2 Como será descrito posteriormente, no Capítulo 5, a base de dados utilizada nesse trabalho é composta

por locuções curtas (com média de duração de 1,75 segundos) e poucos segmentos de silêncio. Por essa
razão não foi utilizado nos experimentos nenhum módulo de VAD. Foi averiguado, em experimentos
preliminares, que sua ausência não é crítica para base de dados em questão.
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VADs buscam no sinal de áudio por aqueles segmentos que apresentam voz. Esse
problema é similar ao problema de detecção de faces em sistemas de reconhecimento
facial. Apesar de parecer um problema simples de classificação binária, o desenvolvimento
de VADs que funcionam bem para aos mais diversos ambientes é bastante desafiador,
especialmente quando o ambiente apresenta alto nível de ruído. Além disso, cuidados
específicos devem ser tomados para locuções curtas (FAUVE; EVANS; MASON, 2008).
Geralmente, VADs dividem o sinal de voz em segmentos de tamanhos fixos (10-30ms) e
realiza a decisão em cada segmento de maneira independente.

Uma solução simples que possui desempenho satisfatório para locuções telefônicas
utiliza a energia e a taxa de passagem pelo zero (ZCR3) do sinal para realizar a detecção.
Limiares são utilizados para identificar se um determinado segmento do sinal possui voz ou
não. Tais limiares não são fixos e geralmente são modificados de acordo com as estimativas
temporais do ruído presente no sinal (REYNOLDS; ROSE; SMITH, 1992).

Segmentos que possuem energia abaixo de um determinado limiar são considerados
segmentos de silêncio. Se um determinado segmento não é descartado pela análise da
energia, ele é então analisado pelo ZCR, que é definido como:

ZCR = 1
N

N−1∑
n=0

χ(h[n]× h[n− 1]), (2.5)

onde h[n] é um segmento de tamanho N do sinal e χ(x) é uma função definida como:

χ(x) =

 1, se x < 0,
0, se x ≥ 0.

(2.6)

Essa medida é geralmente utilizada para descartar segmentos que possuem apenas
ruído de fundo. Nesses tipos de segmentos, o ZCR apresenta valores tipicamente superiores
àqueles apresentados pelos segmentos que possuem apenas voz. Exemplos de técnicas que
utilizam tais medidas podem ser vistos em (HARSHA, 2004) e em (REYNOLDS, 1992).

Mais recentemente, outras abordagens foram propostas como alternativas para
a utilização dos limiares de decisão. Um exemplo desse tipo de alternativa segue uma
abordagem estatística, onde a decisão é realizada a partir de um teste de razão de
verossimilhanças (HARSHA, 2004; SOHN; KIM; SUNG, 1999). Outras abordagens se
baseiam na transformada Wavelet (STADTSCHNITZER; PHAM; CHIEN, 2008) e na
periodicidade dos segmentos do sinal (HAUTAMÄKI et al., 2007). Além disso, a maioria
das aplicações requerem um processamento dos sinais de voz em tempo real, de maneira que
a classificação dos segmentos deve ser realizada localmente, sem analisar o sinal completo.
Um exemplo desse tipo de VAD é o chamado método de divergência espectral de longo
prazo (LTSD4). O método LTSD e outras técnicas de VAD existentes na literatura são
descritos mais apropriadamente em (RAMIREZ et al., 2004).
3 Zero crossing rate.
4 Long-term spectral divergense.
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2.4 Extração de características
Muitas características podem ser extraídas de um determinado sinal de voz. Sistemas

de reconhecimento de locutores devem focar na extração daquelas que são importantes para
a distinção entre diferentes locutores. Nesse contexto a característica ideal deve (ROSE,
2003; WOLF, 1972):

• possuir alta variabilidade entre diferentes locutores e baixa variabilidade em um
mesmo locutor;

• ser robusto quanto a distorções (Seção 1.5.5);

• ocorrer naturalmente e frequentemente na fala;

• ser fácil de medir em um sinal de voz;

• ser difícil de fraudar (imitar);

• e não ser afetada pelas condições de saúde do locutor ou pelas variações a longo
prazo de sua voz.

Na prática, é bem improvável encontrar algum conjunto de características que possua
tais atributos simultaneamente. Dependendo da aplicação, será necessária a flexibilização
total ou parcial desses requisitos.

De qualquer forma, existem diferentes maneiras de se categorizar os tipos de
características que podem ser extraídas de um sinal de voz. Em primeira instância, uma
classificação rústica as divide entre características de baixo e de alto nível. As características
de baixo nível focam na extração de informações provenientes do aparato vocal humano.
Por outro lado, as características de alto nível se concentram nos aspectos comportamentais
do locutor, que podem ser aprendidos ou mudados com o passar do tempo.

De maneira geral, as características de baixo nível são mais fáceis de extrair, uma
vez que são calculadas a partir de pequenas partes do sinal de voz, o que possibilita
suas utilizações em aplicações de tempo real. Além disso, tais características são pouco
influenciadas pelo conteúdo da locução (palavras, frases ou até o idioma utilizado), o que
permite que sejam aplicadas de uma maneira mais universal. Por outro lado, elas são
facilmente distorcidas por ruídos provenientes do ambiente ou do canal de comunicação
utilizado. As características de alto nível, por sua vez, são mais robustas quanto a esses
tipos de ruídos. Porém, além de serem mais difíceis de extrair, elas geralmente necessitam
de uma grande quantidade de dados e de técnicas sofisticadas para a modelagem dessas
medidas.

Sob o ponto de vista físico, uma taxonomia mais elaborada divide as características
em (i) espectrais de tempo curto, (ii) de fonte de voz, (iii) espectro-temporais, (iv)
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Figura 7 – Categorização sob o ponto de vista físico dos tipos de características que podem
ser extraídas do sinal de voz.

prosódicas e (v) de alto nível (ver Figura 7). As características de fontes de voz e espectrais
de tempo curto focam nas informações fisiológicas do locutor, enquanto que as de alto
nível extraem informações comportamentais do indivíduo. As características prosódicas e
espectro temporais medem informações de ambas as fontes.

Como o nome sugere, as características espectrais de tempo curto são calculadas
a partir de segmentos curtos do sinal, com duração entre 20 e 30 milisegundos. Tais
características são utilizadas como descritores dos envelopes espectrais de tempo curto,
que estão associados acusticamente ao timbre e às ressonantes produzidas no trato vocal.

As características de fonte de voz extraem medidas do sinal de excitação da
glote, como o formato do pulso, frequência fundamental e a taxa da vibração. Apesar de
apresentarem razoável poder de discriminação entre locutores distintos, tais características
da glote não são diretamente mensuráveis, em função da filtragem que ocorre no trato vocal.
Essas medidas são comumente calculadas utilizando técnicas de filtragem inversa após a
extração das características espectrais de tempo curto, que medem a influência do trato
vocal no sinal de voz (KINNUNEN e ALKU, 2009). Várias abordagens podem ser utilizadas
para realizar a filtragem inversa. Alguns exemplos incluem redes neurais (PRASANNA;
GUPTA; YEGNANARAYANA, 2006), modelos probabilísticos paramétricos (PLUMPE;
QUATIERI; REYNOLDS, 1999) e coeficientes cepstrais (GUDNASON e BROOKES,
2008). Baseado na literatura, características de fonte de voz não são tão discriminativas
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quanto às espectrais de tempo curto, porém, recentes estudos mostram que combinações
entre elas podem aumentar o desempenho do sistema (ZHENG; LEE; CHING, 2007).

Características espectro-temporais calculam medidas temporais das características
espectrais de tempo curto, como velocidade e aceleração. Elas não extraem informações
específicas do trato vocal, mas analisam o comportamento temporal do sinal produzido
por ele. De maneira geral, tais medidas são anexadas ao conjunto final de características
para aumentar o desempenho do sistema (FURUI, 1981).

As características prosódicas dizem respeito àquelas que analisam aspectos globais
da locução, como estilo de fala, padrões de entonação, velocidade de fala (em termos
de palavras), ritmo, emoções, duração (estatísticas de pausas entre as palavras), entre
outros. Evidentemente, tais características devem analisar longos períodos da locução,
como sílabas, palavras ou até mesmo a locução inteira. O grande desafio de um sistema
que utiliza tais características é realizar a modelagem de todos os tipos de prosódia que
podem estar presentes nas locuções. Além disso, é difícil estimar a veracidade das medidas
extraídas, uma vez que o locutor pode voluntariamente produzí-las. Mais detalhes sobre
esse tipo de característica podem ser vistos em (SHRIBERG et al., 2005) e em (ADAMI
et al., 2003).

Apesar de as características de baixo nível permitirem o desenvolvimento de sis-
temas com desempenho satisfatório para uma vasta gama de aplicações, elas ignoram
características léxicas do locutor. Tais características léxicas são os principais exemplos de
características de alto nível. O estudo a respeito da utilização desse tipo de características
começou com Doddington (DODDINGTON et al., 2001), com a análise dos idioletos, que
são variações de uma língua manifestadas por padrões de escolha de palavras, gramáticas,
frases ou metáforas. A ideia por trás da utilização desse tipo de característica está na
descrição de uma locução a partir de um conjunto de tokens, que caracterizam idioletos
específicos. Seus padrões de ocorrência seriam, então, utilizados para diferenciar locutores.
Alguns exemplos de tokens seriam palavras, fonemas ou gírias. Espera-se que com a disponi-
bilidade de técnicas que possam identificar idioletos (como algumas técnicas utilizadas para
reconhecimento de fala), a incorporação desse tipo de característica como complemento às
de baixo nível possa melhorar os desempenhos dos sistemas de reconhecimento de locutores
(CAMPBELL; REYNOLDS; DUNN, 2003).

A escolha das características a serem extraídas do sinal de voz depende da aplicação,
dos recursos computacionais e da quantidade de dados disponíveis tanto para a fase de
cadastramento quanto para a de reconhecimento. Porém, muitos estudos comparativos
revelaram que as características fisiológicas são as mais efetivas para o reconhecimento de
locutores. Particularmente, aquelas características baseadas no espectro da voz e no pitch5

(REYNOLDS, 1992; WOLF, 1972; SAMBUR, 1975).
5 Pitch é uma medida de percepção associada à frequência de vibração das cordas vocais.
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Segundo a teoria da produção de fala (FLANAGAN, 1972), a voz sonora é produzida
a partir da corrente de ar que atravessa as cordas vocais e passa pela glote, produzindo
ressonantes no trato vocal e nas cavidades oral e nasal. O pitch reflete a excitação da
glote, que é extremamente afetada por fatores não-fisiológicos (como estado emocional,
por exemplo), limitando sua aplicação prática (DODDINGTON, 1985). O espectro da voz,
por outro lado, reflete a estrutura anatômica do trato vocal e das cavidades e se mostrou
mais bem sucedido na extração de informações provindas de atributos únicos do locutor.

A seguir são descritas as técnicas de extração de características espectrais de
tempo curto mais bem sucedidas até o momento. Em especial, descrevemos os chamados
coeficientes Mel-cepstrais (MFCC6), que compõem as características mais abrangente-
mente utilizadas para o reconhecimento de locutores (ZHENG; ZHANG; SONG, 2001;
MAMMONE; ZHANG; RAMACHANDRAN, 1996, 1996). Além disso, são descritos os
chamados coeficientes dinâmicos, que são características espectro-temporais geralmente
anexadas aos coeficientes MFCC para a formação do vetor de características final. Mais
detalhes sobre os outros tipos de características podem ser encontrados em (KINNUNEN
e LI, 2010).

2.4.1 Extratores espectrais de tempo curto

Como mencionado anteriormente, as características espectrais de tempo curto
extraem características do chamado envelope espectral, que possui informações a respeito
das propriedades ressonantes do trato vocal. Tais medidas são extraídas de segmentos
curtos do sinal de voz, com comprimentos entre 20 e 30 milisegundos. Tais segmentos
devem ser curtos porque o sinal de voz é aproximadamente estacionário para esse intervalo,
possibilitando uma descrição apropriada do espectro.

A primeira fase da extração tem o objetivo de produzir esses segmentos. Primeira-
mente, o sinal é dividido em segmentos, que são retirados diretamente do sinal temporal.
Geralmente, segmentos são produzidos periodicamente e possuem tamanho fixo. Na litera-
tura, é bastante comum a extração de segmentos de 20ms de comprimento a cada 10ms, o
que faz com que segmentos consecutivos possuam sobreposição de 10ms. Esse processo é
referenciado como segmentação.

Após a segmentação do sinal, faz-se necessária a operação de janelamento, que
é utilizada em processamento de sinais discretos quando apenas uma porção do sinal
deve ser processado. Uma vez o que sinal segmentado é finito, a sua análise espectral é
afetada pelas descontinuidades produzidas nas bordas. Para suavizar tais efeitos, o sinal
segmentado é multiplicado por uma função de janela (ou função de suavização). Qualquer
função utilizada no desenvolvimento de filtros digitais pode ser utilizada, porém, a janela
de Hamming é de longe a mais utilizada em processamento de voz.
6 Mel-frequency cepstral coefficients.
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Figura 8 – Janela de Hamming de tamanho 100.

A janela de Hamming de N pontos é definida pela função:

w[n] = 0, 54− 0, 46 cos( 2πn
N − 1). (2.7)

A Figura 8 mostra a janela de Hamming com 100 pontos. A multiplicação no domínio
do tempo possui um efeito convolucional no domínio da frequência. A multiplicação do
sinal segmentando pela janela de Hamming suaviza as distorções existentes no seu espectro.

O próximo passo consiste na produção de um vetor de características para cada
um dos segmentos produzidos. Tais características devem possuir medidas (explícitas
ou não) a respeito da distribuição espectral do sinal contido no segmento. Um detalhe
importante sobre a extração das características é que ela ocorre em cada segmento. Isto
é, cada segmento produz um vetor de características. Uma determinada locução produz,
portanto, um conjunto de vetores de características.

Para a produção desses vetores de características, são detalhadas as duas abordagens
mais bem sucedidas: a predição linear (LP7) e a extração de coeficientes Mel-cepstrais.

2.4.1.1 Predição linear

Na predição linear (MAKHOUL, 1975; MAMMONE; ZHANG; RAMACHAN-
DRAN, 1996), cada amostra do sinal persente no segmento s[n] é modelado como uma
combinação linear das amostras anteriores:

s̃[n] =
p∑

k=1
aks[n− k], (2.8)

7 Linear prediction.
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onde s̃[n] é o sinal predito, os ak, para k = 1, ..., p, são os coeficientes de predição e p é
a ordem do preditor, isto é, a quantidade de coeficientes. O sinal de erro da predição é
definido como:

e[n] = s[n]− s̃[n], (2.9)

e é referenciado como erro residual.

Os coeficientes ak são determinados pela minimização da energia residual utilizando
o chamado algoritmo de Levinson-Durbin (HARRINGTON e CASSIDY, 1999; HUANG et
al., 2001; RABINER e JUANG, 1993). Os coeficientes, em si, raramente são utilizados como
características e geralmente eles são processados com o propósito de extrair características
mais robustas. Exemplos desse tipo de processamento incluem os coeficientes cepstrais de
predição linear (LPCC8) (HUANG et al., 2001) e a técnica de extração de predição linear
perceptual (PLP9), que incorpora fatores da percepção humana na análise espectral dos
coeficientes produzidos (HERMANSKY, 1990).

2.4.1.2 Coeficientes Mel-cepstrais

Os coeficientes Mel-cepstrais (MFCCs) (DAVIS e MERMELSTEIN, 1980) foram
introduzidos na década de 1980 e formam o conjunto de características mais popular
em processamento de áudio e voz. Inicialmente, eles foram propostos para o problema
de reconhecimento de fala e então foram adaptados para o reconhecimento de locutores.
Mesmo com o estudo de inúmeros extratores de características, o desempenho dos MFCCs
parecem ser difíceis de serem superados na prática.

O bom desempenho dos MFCCs se deve principalmente ao fato de tais coeficientes
serem calculados a partir de operações que visam simular a percepção auditiva humana.
De maneira geral, a percepção auditiva humana distingue diferentes sons a partir de três
propriedades: pitch, intensidade e sonoridade. Como mencionado na seção anterior, o pitch
é uma medida perceptiva associada à frequência de vibração das cordas vocais. Intensidade
diz respeito basicamente à energia contida no sinal de voz. E por fim, a sonoridade é uma
medida perceptiva associada tanto ao pitch quanto à intensidade.

DFT Log
Banco de filtros

(escala Mel)
s[n] DCT

espectro de 
frequências

energia das sub-bandas 
de frequências

MFCCs

Figura 9 – Diagrama de blocos para o cálculo dos MFCCs.

8 Linear predictive cepstral coefficients.
9 Perceptual linear prediction.
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O diagrama de blocos para o cálculo dos MFCCs, para um determinado segmento
de voz, é apresentado na Figura 9. O segmento do sinal, produzido pela segmentação
e pelo janelamento, s[n], é decomposto em suas componentes de frequência a partir da
Transformada Discreta de Fourier (DFT10). Geralmente, essa decomposição é realizada
utilizando o algoritmo FFT11, que é uma implementação bastante rápida da DFT. Baseada
na crença que a componente de fase do espectro possui pouca importância na percepção
auditiva, apenas a magnitude do espectro é mantida. Apesar de existirem estudos que
evidenciam o contrário (PALIWAL e ALSTERIS, 2003), a componente de fase do espectro
ainda é descartada na prática.

O formato da magnitude do espectro de frequências, conhecido como envelope
espectral, contém informações a respeito das propriedades ressonantes do trato vocal. Tais
informações são medidas a partir da utilização de bancos de filtros. Um banco de filtro é
basicamente um conjunto de filtros passa-faixa centrados em diferentes frequências. Cada
filtro desse banco, então, captura informações de uma banda de frequência específica. Tais
informações são medidas sob a forma de energias dos sinais resultantes da passagem dos
filtros. Os filtros são desenvolvidos sob algum formato específico, geralmente triangulares,
e são definidos pela frequência do centro do filtro e pela largura.

Apesar de os coeficientes MFCC não preservarem informações de pitch, o cálculo
das energias do sinal em diferentes bandas de frequência extrai informações de intensidade
associada às diferentes medidas de pitch do sinal. As frequências de centro e larguras dos
filtros são escolhidas de maneira que o banco simule a percepção auditiva humana. Estudos
realizados por Stevens, Volkman e Newman, no final da década de 1930, resultaram na
definição da medida Mel12 como uma medida de pitch. Tal estudo permitiu a análise da
capacidade perceptiva de um indivíduo de diferenciar tons de diferentes frequências. Os
dados foram publicados em 1937 (STEVENS; VOLKMANN; NEWMAN, 1937) e em 1940
(STEVENS e VOLKMANN, 1940), e posteriormente analisados por O’Shaughnessy, que
produziu uma equação que relaciona a capacidade perceptual de um indivíduo em relação
a um tom de frequência específica. Essa relação é dada pela equação:

Mel(f) = 1000
ln(1 + 1000

700 ) ln(1 + f

700) = 1127 ln(1 + f

700), (2.10)

onde f é a frequência do tom e Mel(f) é a medida de pitch na escala mel.

A escala Mel permitiu uma boa análise do quão bem a percepção auditiva humana
atua sobre o espectro audível. Além disso, uma importante característica da percepção
humana é que ela não consegue distinguir frequências próximas umas das outras. Nesse
contexto, importantes estudos foram conduzidos por Zwicker, que identificou, para cada
frequência, a largura de banda onde a distinção perceptual não ocorre (ZWICKER, 1961;
10 Discrete fourier transform.
11 Fast fourier transform.
12 Abreviação da palavra inglesa melody, que significa melodia.
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Figura 10 – Banco de filtros usualmente utilizado. Apresenta 24 filtros igualmente espaça-
dos na escala Mel com larguras definidas pelos filtros adjacentes. Nesse caso,
o banco de filtros foi construído para operar sobre áudios com frequência de
amostragem de 8KHz.

ZWICKER; FLOTTORP; STEVENS, 1957). Apesar de Zwicker ter proposto a utilização de
um banco de filtros com 24 filtros seguindo precisamente valores de frequência específicas
do espectro, a maneira mais usual consiste em definir filtros triangulares igualmente
espaçados na escala Mel com larguras definidas pelas frequências adjacentes (ver Figura
10).

Os valores encontrados pela Equação 2.10 ilustram que nossa percepção segue uma
escala praticamente linear até 1KHz e que se torna logarítmica para as frequências mais
altas. Para refletir esse aspecto sobre a medida de sonoridade, geralmente o logarítmico
das respostas de cada filtro do banco é utilizado:

L[k] = log10(Sk), k = 1, ..., K, (2.11)

onde Sk é a energia resultante do k-ésimo filtro e K é quantidade de filtros presentes no
banco.



Capítulo 2. Verificação automática de locutores independente de texto 49

Como o nome sugere, os coeficientes MFCC são coeficientes cepstrais. Dessa maneira,
o último passo para o cálculo dos coeficientes consiste na transformação das energias
logarítmicas (que estão no espaço espectral) para o espaço cepstral. Essa transformação é
realizada através da transformada inversa do Cosseno (IDCT13). Portanto, os coeficientes
MFCC são definidos como:

Cn =
K∑
k=1

L[k] cos(πn
K

(k + 1
2)), n = 1, ..., N , (2.12)

onde Cn é o n-ésimo coeficiente MFCC e N é a quantidade de coeficientes extraídos.

Pela Equação 2.12, pode-se perceber que os índices associados aos coeficientes
variam de 1 a N . Para n = 0, o cosseno da equação toma o valor 1. C0 é então o logaritmo
da energia média do sinal formado pelos logaritmos das respostas do banco de filtros.
Como a energia média não possui informação discriminativa e nem tão pouco reflete o
aparato vocal do locutor, ela geralmente não é extraída. Portanto, quando N coeficientes
são utilizados, o coeficiente C0 não é levado em consideração. Por outro lado, pode-se
alegar a utilização de N coeficientes MFCCs anexados à energia. Nesse caso, os vetores de
características possuem dimensão N + 1.

2.4.2 Extratores espectro-temporais

Como mencionado na seção anterior, além da utilização de características espec-
trais de tempo curto, é comum também a utilização de suas medidas temporais, como
velocidade e aceleração. Essas medidas são chamadas de características espectro-temporais
e geralmente são anexadas às características espectrais de tempo curto para a formação
do vetor final de características. A seguir, descreveremos o cálculo dessas medidas para os
coeficientes MFCC.

2.4.2.1 Coeficientes MFCC dinâmicos

As características cepstrais capturam a distribuição espectral de um segmento
específico do sinal de voz. Porém, muita informação discriminativa pode ser extraída
levando em consideração a mudança temporal dessa distribuição. Para capturar esse tipo
de informação, geralmente as derivadas no tempo são calculadas. Sob esse ponto de vista,
um determinado coeficiente possui uma trajetória temporal, uma vez que os coeficientes são
extraídos de janelas de tempo fixas. Cada coeficiente pode ser observado, portanto, como
um sinal temporal Cn[t]. Porém, as amostras temporais de um determinado coeficiente
cepstral não possuem uma forma analítica e o cálculo de sua derivada pode ser apenas
aproximado por uma diferença finita.
13 Inverse discrete cosine transform.
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A diferença finita de primeira ordem é definida como:

dn[t] = Cn[t+ 1]− Cn[t]. (2.13)

Porém, esse tipo de estimação da derivada é bastante sensível a distorções presentes
nos coeficientes. Dessa maneira, Furui propôs a utilização de um fit ortogonal polinomial
da trajetória temporal de um determinado coeficiente cepstral utilizando uma janela de
tamanho finito (FURUI, 1981).

O termo constante do polinômio ortogonal é dado por:

Ĉn[t] =
∑K
k=−K hkCn[t+ k]∑K

k=−K hk
, (2.14)

onde hk é uma janela simétrica de tamanho 2K + 1. Geralmente, uma janela retangular é
utilizada. Além disso, o valor mais utilizado é K = 2.

O coeficiente de primeira ordem do polinômio ortogonal, denotado por ∆Cn[t], é,
então, definido como:

δCn[t]
δt

≈ ∆Cn =
∑K
k=−K khkCn[t+ k]∑K

k=−K hkk
2 . (2.15)

Coeficientes polinomiais ortogonais de ordens maiores podem ser derivados de
forma semelhante. A mesma equação pode ser utilizada para computar os coeficientes
de aceleração (ou de segunda ordem), basta que seja aplicada aos coeficientes delta de
primeira ordem. Por outro lado, Furui mostrou que a utilização dos coeficientes de primeira
ordem para caracterizar a dinâmica dos coeficientes cepstrais é geralmente suficiente14.

2.5 Modelagem dos locutores
Essa seção tem por objetivo a descrição dos principais métodos propostos para a

criação dos modelos dos locutores. Tais métodos devem utilizar os vetores extraídos das
locuções para criar modelos matemáticos que serão utilizados para o cálculo das probabili-
dades associadas às hipóteses nula e alternativa (Equações 2.1 e 2.2, respectivamente).

Até o momento, as abordagens mais bem sucedidas consistem na criação de modelos
estocásticos que seguem uma determinada distribuição de probabilidade. Duas são as
abordagens mais bem sucedidas. Ambas realizam a modelagem utilizando os chamados
Modelos de Misturas Gaussianas (GMMs15). Além disso, ambas utilizam o conceito de
Modelo Universal de Fundo (UBM16) para a modelagem da hipótese alternativa. A primeira
14 Nos experimentos (Capítulo 5), é analisada a influência dos coeficientes dinâmicos no desempenho

dos sistemas.
15 Gaussian mixture models.
16 Universal background model.
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delas (e até hoje a que é referenciada como a abordagem padrão) é o sistema GMM-UBM.
A segunda abordagem (mais recente e que tem se tornado uma tendência nos últimos
anos) é baseada nas chamadas Máquinas de Vetores Suporte (SVMs17) e realiza a decisão
utilizando os denominados Supervetores GMM (GMM Supervectors). Tais conceitos e
técnicas são descritos a seguir.

2.5.1 Modelos de Misturas Gaussianas (GMMs)

Um importante passo no desenvolvimento de um sistema de verificação de locutores
que realiza a decisão a partir da razão das verossimilhanças (Equação 2.3) consiste na
definição das funções de verossimilhança associadas às hipóteses. Isto é, p(X|H0) e p(X|H1).
A escolha dessa função claramente depende tanto das características extraídas das locuções
quanto das especificações do sistema. Para sistemas de verificação independente de texto,
onde não há nenhum conhecimento prévio a respeito do que será dito pelo locutor, a
função de verossimilhança mais bem sucedida tem sido Modelos de Misturas Gaussianas
(GMMs).

GMMs foram primeiramente propostos para reconhecimento de locutores por
Douglas Reynolds em 1995 (REYNOLDS e ROSE, 1995; REYNOLDS, 1995) e desde
então vêm sendo utilizados na modelagem das características dos locutores em sistemas de
verificação/identificação independentes de texto. O sucesso da utilização de GMMs para a
modelagem das características de um determinado locutor se deve ao fato de serem capazes
de modelar funções de densidade de probabilidade arbitrárias. Além disso, a estimação
de seus parâmetros é realizada por técnicas bem fundamentadas sob o ponto de vista
estatístico. Outra vantagem está no baixo custo computacional associado ao cálculo das
probabilidades.

A função de densidade de probabilidade de um GMM é definida pela soma ponderada
de distribuições Normais (Gaussianas) multivariadas. Portanto, para um GMM, λ, com M

componentes de dimensão D, sua função de densidade de probabilidade é definida por:

p(x|λ) =
M∑
m=1

ωiN(x;µi,Σi), (2.16)

onde x é um vetor-coluna de dimensão D e ωi, para i = 1, ...,M , são os pesos associados a
cada uma das componentes, satisfazendo:

M∑
i=1

ωi = 1. (2.17)

µi ∈ RD×1 e Σi ∈ RD×D são o vetor de média e a matriz de covariância da
componente i, respectivamente. As funções N(x;µi,Σi) são as densidades de probabilidade
17 Support vector machines.
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correspondentes a cada componente e seguem a função de densidade de probabilidade
Normal:

N(x;µi,Σi) = 1
(2π)D/2|Σi|1/2

e−
1
2 (x−µi)′Σ−1

i (x−µi). (2.18)

Um GMM, portanto, é definido pelos pesos, vetores de média e matrizes de
covariância associados a cada uma de suas M componentes:

λ = {ωi, µi,Σi}, i = 1, ...,M. (2.19)

Definidas as funções de densidade de probabilidade que serão utilizadas para a
modelagem das hipóteses, o próximo passo consiste no processo de estimação dos parâmetros
dessas funções utilizando os dados disponíveis. Para um GMM, a definição desse problema
pode ser sumarizada como a seguir. Dado um conjunto de vetores X = {x1, ...,xN},
definir λ (Equação 2.19), de modo a maximizar a verossimilhança de λ com respeito a X.
Basicamente, espera-se encontrar λ de modo que o GMM seja capaz de modelar bem os
vetores utilizados na estimação, isto é, que seja capaz de apresentar altas verossimilhanças
para vetores similares aos que foram apresentados no momento da estimação.

Esse problema é chamado de estimação de máxima verossimilhança (ML18). Como
mencionado anteriormente, uma das razões do sucesso dos GMMs é a existência de um
paradigma poderoso e versátil para estimação de parâmetros. Tal paradigma consiste do
algoritmo de Maximização de Expectativa (EM19) (DEMPSTER; LAIRD; RUBIN, 1977;
BILMES et al., 1998). O algoritmo EM é o algoritmo mais utilizado para estimar parâmetros
de distribuições de probabilidades maximizando a verossimilhança das distribuições com
respeito a um conjunto de dados observados. Ele é um algoritmo iterativo e garante uma
convergência monotônica a cada iteração. Uma descrição detalhada do algoritmo EM é
apresentada no Apêndice A.

Apesar de poderosos, GMMs sofrem de uma importante desvantagem, que consiste
na quantidade de dados necessária para a estimação dos parâmetros. Nesse contexto,
geralmente matrizes de covariância diagonais são utilizadas,

Σi = diag(σ2
1, σ

2
2, ..., σ

2
D), (2.20)

ao invés de matrizes de covariância completas. Isso é possível graças ao fato de os extratores
de características geralmente produzirem características com baixa correlação matemática,
como é o caso dos coeficientes MFCCs20. Além de diminuir consideravelmente a quantidade
de parâmetros a serem estimados, há muita redução no custo computacional. Além disso,
mostrou-se que a utilização de matrizes de covariância diagonal apresenta resultados
semelhantes aos apresentados com a utilização de matrizes completas (REYNOLDS;
18 Maximum likelihood.
19 Expectation-Maximization.
20 Por outro lado, GMMs são capazes de representar a correlação das características. Basta que M > 1.
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QUATIERI; DUNN, 2000; REYNOLDS e ROSE, 1995), e em alguns casos, o desempenho
até melhorou.

2.5.2 Modelo Universal de Fundo (UBM)

Em sistemas de verificação de locutores, deve-se decidir se uma determinada locução
foi produzida por locutor específico ou não. Sistemas que realizam essa decisão a partir do
teste de razão de verossimilhanças (Equação 2.3) deve ser capaz de construir um modelo
responsável por cada uma das hipóteses nula e alternativa. O modelo responsável pela
hipótese nula deve modelar a função de densidade de probabilidade correspondente ao fato
de a locução ser produzida pelo locutor em questão, S. Portanto, na fase de treinamento,
as locuções desse locutor específico devem ser utilizadas para estimar essa função. Esse
modelo é bem definido, no sentido que o universo que deve ser modelado é bem conhecido.
Por outro lado, o modelo responsável pela hipótese alternativa não é muito bem definido,
uma vez que, teoricamente, ele deve estimar todo o espaço dos locutores que não são S.
Diante dessa dificuldade, duas são as principais abordagens utilizadas.

A primeira abordagem consiste em utilizar um conjunto de modelos de outros
locutores. Em diversos contextos, esse conjunto tem sido chamado de conjuntos de razão
de verossimilhança (likelihood ratio sets) (HIGGINS; BAHLER; PORTER, 1991), cohorts
(ROSENBERG et al., 1992) ou então de locutores de fundo (background speakers) (REY-
NOLDS, 1995). Dado um conjunto de N modelos de locutores de fundo, {λ1, λ2, ..., λN}, e
um vetor x, a verossimilhança de H1, com respeito a x, é definida como:

p(x|H1) = F [p(x|λ1), p(x|λ2), ..., p(x|λN)], (2.21)

onde F é uma função de combinação (como média ou máximo) dos valores das verossimi-
lhanças dos modelos de locutores de fundo.

A seleção, o tamanho ou a combinação dos locutores de fundo ainda é assunto
de pesquisa. Mas, no geral, constatou-se que para obter o melhor desempenho dessa
abordagem, os modelos de fundo devem ser estimados utilizando locuções apenas de outros
locutores e não do locutor em questão. Esse fato é desvantajoso em sistemas onde há um
grande número de locutores, uma vez que cada um deles deverá possuir o seu próprio
modelo de fundo.

A segunda abordagem (e a mais utilizada) consiste em criar apenas um modelo de
fundo, independente de locutor, que é estimado utilizando locuções de vários locutores
diferentes. Esse modelo único é geralmente chamado de Modelo Universal de Fundo (UBM)
e representa a distribuição dos vetores de características independente do locutor que as
produziu. Geralmente, dezenas ou até centenas de horas de gravações são utilizadas para
gerar o UBM, que consiste basicamente de um GMM cujos parâmetros são estimados
utilizando o algoritmo EM. Por causa da grande quantidade de dados, geralmente um
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número elevado de misturas são utilizadas, como 1024 ou 2048. É possível, ainda, a
combinação de vários UBMs para a produção de um único modelo. Na prática, uma
abordagem bastante utilizada consiste em construir um UBM para cada gênero (masculino
e feminino) utilizando locuções produzidas por locutores de cada gênero. Os dois UBMs
são, então, combinados para a produção de um único modelo UBM. Essa combinação é
realizada da maneira mais simples: para dois UBMs com M e N componentes, cria-se o
modelo final com as M +N componentes e utiliza-se a metade dos valores dos pesos das
distribuições.

2.5.3 Modelagem GMM-UBM

Em 1995, Douglas Reynolds e Richard Rose demonstraram a superioridade dos
GMMs para identificação automática de locutores independente de texto (REYNOLDS
e ROSE, 1995), comparando com modelos propostos anteriormente, como quantização
vetorial (VQ) (SOONG et al., 1987), classificador gaussiano unimodal (GISH et al., 1985)
e redes neurais com função de base radial (RBF21) (OGLESBY e MASON, 1991).

No mesmo ano, Reynolds apresentou a utilização de GMMs em conjunto com UBMs
para verificação automática de locutores independente de texto em (REYNOLDS, 1995).
Foi nesse trabalho que ocorreu a consolidação da necessidade de se modelar a hipótese
alternativa quando a tarefa é de verificação. Um importante detalhe sobre esse trabalho é
que os modelos do locutores e o UBM eram estimados de maneira independente, utilizando
o algoritmo EM e conjuntos específicos de locuções. Se por um lado locuções de diferentes
locutores foram utilizados para estimar os parâmetros do UBM, um conjunto menor de
locuções produzidas pelo locutor S foi utilizado para estimar os parâmetros do modelo de
S (λS).

No caso ideal, quando o teste da razão de verossimilhança (Equação 2.3) é utilizada
para realizar a rejeição ou não de uma determinada locução de teste X, as probabilidades
produzidas pelos modelos, p(X|λS) e p(X|UBM) devem possuir uma relação complemen-
tação. Isto é, espera-se que, se os parâmetros dos modelos forem bem estimados (com
relação à representação das hipóteses nula e alternativa), p(X|λS) e p(X|UBM) sejam
complementares. Claramente tal característica não ocorre na prática, uma vez que apenas
uma pequena amostra do universo é disponível para a estimação. Porém, o fato dos modelos
serem estimados de maneira independente inibe a existência de uma correlação entre as
funções de densidade de probabilidade associadas a eles. Nesse contexto, em 2000, Reynolds
et al. propuseram um método que estabelece uma forte correlação entre os modelos do
locutor e do UBM. Nesse método, descrito em (REYNOLDS; QUATIERI; DUNN, 2000),
o modelo do locutor é produzido através da adaptação dos parâmetros do UBM. Essa
adaptação é realizada utilizando locuções produzidas pelo locutor em questão e uma forma
21 Radial basis function.
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Figura 11 – Estimação dos modelos dos locutores na modelagem GMM-UBM.

de adaptação Bayesiana (GAUVAIN e LEE, 1994; DUDA e HART, 1973). Tal adaptação
também é chamada de aprendizagem Bayesiana e de estimação de máximo a posteriori
(MAP22). A arquitetura da modelagem GMM-UBM está descrita na Figura 11.

Diferente do método de estimação do modelo via maximização da verossimilhança,
independentemente do UBM, o método de adaptação se concentra em adaptar o UBM
para produzir o modelo do locutor. Isso gera um casamento forte entre as distribuições
(componentes) presentes no UBM e o no modelo do locutor. Fato que não só leva a um
melhor desempenho do sistema como proporciona um método de teste mais eficiente, do
ponto de vista computacional (como será visto mais adiante, na Seção 2.5.3.1).

Como o algoritmo EM, a adaptação também é um processo iterativo com dois passos.
O primeiro passo é idêntico ao passo de expectativa do algoritmo EM, onde estatísticas
são extraídas dos dados de treinamento do locutor para cada uma das distribuições que
compõem o UBM. No segundo passo, essas estatísticas são combinadas com os parâmetros
antigos do UBM utilizando os chamados coeficientes de mistura dependentes dos dados.
Esse coeficientes de mistura são produzidos de modo que distribuições que apresentem
maior probabilidade a posteriori utilizem mais as estatísticas extraídas para a adaptação
dos parâmetros. O processo de adaptação dos parâmetros é descrito a seguir.

Dado um UBM com matrizes de covariância diagonais e um conjunto de amostras
de treinamento de um determinado locutor, X = {x1,x2, ...,xT}, primeiro determina-se a
representatividade das distribuições do UBM com relação às amostras. Isto é, para cada
distribuição i do UBM, calcula-se a probabilidade a posteriori em relação a cada uma das
amostras:

Pr(λi|xt) = ωip(xt|λi)∑M
j=1 ωjp(xt|λj)

(2.22)

onde p(xt|λi) é calculado utilizando a Equação 2.18 utilizando os parâmetros da componente
i.
22 Maximum a posteriori.
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Tais probabilidades, Pr(λi|xt), são então utilizadas para o cálculo das estatísticas
para cada uma das distribuições23:

ni =
T∑
t=1

Pr(λi|xt), (2.23)

Ei(x) = 1
ni

T∑
t=1

Pr(λi|xt)xt, (2.24)

Ei(x2) = 1
ni

T∑
t=1

Pr(λi|xt)x2
t . (2.25)

Por fim, essas estatísticas extraídas das amostras de treinamento são utilizadas
para adaptar os parâmetros correntes de cada uma das distribuições do UBM, seguindo as
seguintes equações:

ω̂i = [αωi /T + (1− αωi )ωi]γ, (2.26)

µ̂i = αµi Ei(x) + (1− αµi )µi, (2.27)

σ̂i
2 = ασi Ei(x2) + (1− ασi )(σ2

i + µ2
i )− µ̂i2, (2.28)

onde pi são os parâmetros correntes e p̂i são os parâmetros adaptados na iteração, para
p ∈ {ω, µ, σ}.

Os coeficientes que controlam o balanço entre a estimativa corrente e as novas
estimativas dos parâmetros são αωi ,α

µ
i e ασi para os pesos, as médias e as variâncias,

respectivamente. O fator de escala γ é utilizado em todas as distribuições de modo que os
pesos somem um.

A atualização dos parâmetros descrita pelas Equações 2.26 - 2.28 é derivada do
método de maximização a posteriori (MAP) para GMMs com matrizes de covariância
diagonais (GAUVAIN e LEE, 1994).

Porém, para cada distribuição e cada parâmetro, um coeficiente de adaptação
dependente de dado, αpi , p ∈ {ω, µ, σ}, é adicionado às equações. Ele é definido como:

αpi = ni
ni + rp

, (2.29)

onde rp é o fator de relevância para o parâmetro p.

A utilização dos coeficientes de adaptação suprime ou evidencia as atualizações
das misturas dependendo da sua contagem a posteriori em relação às amostras, ni. Se
23 Aqui, x2 é definido como a diagonal da matriz xxT .
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uma mistura apresenta valor de ni baixo então αpi → 0 fazendo com que a adaptação seja
suprimida. Por outro lado, se ni for alto, αpi → 1, e a adaptação evidencia as estatísticas
calculadas. Reynolds et al. utilizaram um único fator de escala para os parâmetros:

αωi = αµi = ασi = ni
ni + r

, (2.30)

com fatores de relevância iguais a 16.

Apesar de ser possível a atualização de todos os parâmetros das distribuições,
Reynolds et al. mostraram que o melhor desempenho surge quando apenas as médias das
distribuições são adaptadas. Isto é, o UBM e λS apresentam misturas com mesmos pesos
e matrizes de variância.

2.5.3.1 Teste de razão das verossimilhanças

Estimados o UBM e o modelo do locutor, λS, na fase de treinamento, a decisão
a respeito de uma determinada locução, X, é realizada a partir do teste de razão das
verossimilhanças. A arquitetura da fase de teste, na modelagem GMM-UBM, segue a
mesma definida na Figura 6. Porém, nesse caso, o logaritmo das verossimilhanças é
calculado.

Portanto, para uma determinada locução de teste descrita a partir do conjunto de
vetores extraídos, X = {x1, ...,xT}, decide-se que X foi produzida por S se

log(p(X|λS))− log(p(X|UBM)) ≥ θ, (2.31)

onde θ é um limiar de rejeição e as verossimilhanças dos modelos com respeito a X são
calculadas assumindo independência dos vetores:

p(X|λ) =
T∏
i=1

p(xi|λ), (2.32)

onde λ é o modelo em questão (λS ou UBM) e p(xi|λ) é a verossimilhança do modelo em
relação ao vetor xi (Equação 2.16). Além disso, calcula-se uma média das verossimilhanças
dos vetores, de modo que o cálculo do score24 não seja impactado pela duração da locução.
Dessa maneira, o logaritmo da verossimilhança de um modelo com respeito a X pode ser
definido como:

log(p(X|λ)) = 1
T

T∑
i=1

log(p(xi|λ)). (2.33)

Porém, o fato de o modelo do locutor λS ter sido gerado pela adaptação do modelo
UBM permite que um método mais eficiente do cálculo do score seja realizado. Essa
eficiência se dá sob o ponto de vista computacional e permite que as verossimilhanças
24 É comum referenciar o logaritmo da razão das verossimilhanças (parte direita da Equação 2.31) como

o score da locução, que é comparada com um determinado limiar para que ela seja aceita.
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sejam aproximadas levando em consideração apenas um subconjunto das misturas. Esse
método de cálculo do score se apoia sobre dois fatos. O primeiro deles é que, geralmente,
a verossimilhança de um determinado GMM com relação a um vetor se concentra em
poucas misturas. Isto é, poucas misturas são responsáveis por grande parte do valor da
verossimilhança. Isso ocorre porque, geralmente, um GMM cobre um grande espaço vetorial
e um vetor de teste se encontra próximo apenas de algumas distribuições. Portanto, a
verossimilhança pode ser muito bem aproximada ao calcular as probabilidades apenas das
C distribuições mais próximas do vetor, por exemplo. O segundo fato diz respeito a um
efeito importante da adaptação MAP realizada no UBM para geração do modelo do locutor.
Como visto na seção anterior, os coeficientes de adaptação (Equação 2.29) controlam
a adaptação dos parâmetros em função da probabilidade a posteriori apresentada pela
mistura. Isso faz com que apenas algumas misturas sofram fortes adaptações, de maneira
que o modelo do locutor e o UBM apresentem muitas misturas similares. Por essa razão,
espera-se que um vetor próximo a uma determinada mistura no UBM também estará
próximo da mesma mistura adaptada no modelo do locutor.

Aliando esses dois fatos, o método proposto para o cálculo do score pode ser
descrito a partir dos seguintes passos:

1. Para cada vetor deX, determine as C misturas do UBM que com maior probabilidade
a posteriori (Equação 2.22);

2. Compute a verossimilhança do UBM utilizando apenas essas C misturas;

3. Compute a verossimilhança do modelo do locutor utilizando essas mesmas C misturas
adaptadas;

4. O score é definido como o logaritmo da razão das verossimilhanças calculadas.

Para um UBM com M distribuições, esse método requer M + C cálculos de
distribuições de probabilidade Normais para cada vetor presente em X. A sua eficiência
se mostra clara ao comparar com as 2M computações quando as verossimilhanças são
calculadas levando em consideração todas as misturas. Em (REYNOLDS; QUATIERI;
DUNN, 2000), Reynolds et al. fixaram o valor de C para 5, que é uma quantidade bastante
pequena, se comparada com as 2048 misturas presentes no UBM .

2.5.4 Máquinas de vetores suporte (SVMs)

Máquinas de vetores suporte (SVMs) constituem uma técnica de aprendizado que
vem recebendo cada vez mais atenção na área de reconhecimento de padrões. Os livros
(VAPNIK e VAPNIK, 1998) e (VAPNIK, 2000) possuem excelentes descrições das SVMs.
Além disso, um bom tutorial pode ser encontrado em (BURGES, 1998). Apesar dos pri-
meiros trabalhos datarem da década de 1970 (VAPNIK, 1979), essa técnica vem ganhando
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destaque desde a última década pela disponibilidade de novos algoritmos de aprendizagem.
O sucesso de SVMs se dá em grande parte ao fato de ser uma técnica sofisticada sob o
ponto de vista computacional e também fácil de ser analisada teoreticamente. Isto é, aliam
o poder necessário para utilização em problemas reais difíceis e a facilidade de análise dos
resultados.

Basicamente, SVMs são classificadores binários, que se propõem a estimar uma
função de classificação,

f : RD → {−1,+1}, (2.34)

a partir de um conjunto de amostras (vetores de dimensão D, xi, e classes correspondentes,
yi) de treinamento,

{(x1, y1), ..., (xn, yn)} ∈ RD × {−1,+1}, (2.35)

de maneira que a classificação de novas amostras possa ser realizada a partir do cálculo do
sinal da função f .

SVMs são baseadas na teoria de aprendizado estatístico (statistical learning theory),
ou teoria VC 25 (VAPNIK, 2000), que mostra que é crucial a imposição de restrições
às classes de funções para f . Se nenhuma imposição for feita, a minimização do erro de
treinamento não necessariamente implica uma pequena taxa de erro de classificação de
novas amostras. Tal teoria mostra a necessidade de se restringir f a uma classe de funções
que possua capacidade de aprendizado apropriada para a quantidade de dados disponíveis.
Tal restrição se mostra necessária para uma bom poder de generalização das máquinas de
aprendizado. Por essa razão, SVMs são baseadas na classe de funções de hiperplanos:

f(x) = (w · x) + b, w ∈ RD, b ∈ R. (2.36)

Pode-se mostrar que o hiperplano ótimo, sob o ponto de vista de generalização, é
definido como aquele que apresenta a maior margem de separação entre as amostras das
duas classes (Figura 12). Tal hiperplano pode ser construído unicamente ao solucionar um
problema de otimização quadrática com restrições. A solução desse problema de otimização
possui a seguinte expansão:

w =
∑
i

αiyixi, (2.37)

onde αi ∈ R, αi ≥ 0 e yi ∈ {−1,+1}. Isto é, a solução é escrita em termos dos vetores de
treinamento. Mais precisamente, o hiperplano de separação é definido pelos vetores que
se encontram na margem de classificação. Tais amostras, chamadas de vetores suporte,
carregam toda a informação relevante a respeito do problema de classificação e apresentam
αi > 0.
25 Vapnik-Chervonenski.
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Figura 12 – Hiperplano com máxima margem de separação entre as classes.

Um detalhe importante a respeito do problema de otimização quadrática utilizado
para maximizar a margem do hiperplano é que ele depende apenas do produto interno das
amostras. Dessa maneira, a função de decisão é definida como:

f(x) = sign(
∑
i

αiyi(x · xi) + b), (2.38)

onde sign(·) é a função sinal e xi são os vetores suporte encontrados na aprendizagem.
Como a aprendizagem e a decisão são realizadas apenas a partir dos produtos internos das
amostras, é possível a generalização das SVMs para problemas não-lineares.

A ideia básica por trás das SVMs consiste em realizar um mapeamento dos dados
para outro espaço de dimensão mais alta, F , chamado de espaço de características (feature
space), utilizando um mapeamento não-linear:

φ : RD → F, (2.39)

e realizar o aprendizado e a decisão no espaço F , ao invés do espaço original. Esse
mapeamento é realizado de modo que as classes possam ser separadas por um hiperplano
no novo espaço, fato que não seria possível no espaço original.

Como geralmente a dimensão de F é alta, o cálculo dos produtos internos nessa
dimensão é bastante custoso computacionalmente. SVMs utilizam, então, as chamadas
funções de kernel para realizar essas operações de maneira eficiente. Mais precisamente,
escolhem funções de kernel que possam ser escritas da seguinte maneira:

k(x,y) = (φ(x) · φ(y)), (2.40)

isto é, funções que possam ser escritas em termos do produto interno na dimensão mais
alta, F .
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Utilizando funções desse tipo, SVMs realizam a otimização quadrática no espaço
F sem de fato realizar nenhuma computação nesse espaço, e sim, no espaço original,
utilizando as funções de kernel correspondentes.

Pode-se provar que, para toda função de kernel cuja matriz

(k(xi,xj))i,j (2.41)

é positivamente definida, existe um mapeamento φ correspondente e essa função pode ser
descrita na forma apresentada na Equação 2.40. Nesse tipo de situação, basta substituir
os produtos internos (φ(x) · φ(y)) do problema de otimização quadrática pelas funções de
kernel para encontrar o hiperplano de separação no espaço F .

A decisão sobre uma amostra de teste é, portanto, realizada a partir do cálculo da
função de kernel e os vetores suporte a partir da seguinte função de classificação:

f(x) =
∑
i

αiyi(k(x,xi)) + b. (2.42)

Vetores que apresentam f(x) ≥ 0 são classificadas como a classe +1, enquanto
que o restante deles é classificado como pertencente à classe −1. Além dessa classificação
absoluta utilizando o sinal de f(x), seu valor pode ser utilizado como score e a classificação
seria realizada comparando-o com outro limiar diferente de zero.

A função de kernel deve ser apropriada para cada problema, porém, as funções
mais comumente utilizadas são:

• o kernel polinomial (de ordem n):

k(x,y) = (x · y)n; (2.43)

• o kernel de função de base radial (RBF):

k(x,y) = e
−‖x−y‖2

2σ2 ; (2.44)

• e o kernel sigmoidal (com ganho χ e deslocamento θ):

k(x,y) = tanh(χ(x · y) + θ). (2.45)

2.5.5 Modelagem GMM-SVM

A maior parte das abordagens utilizadas em problemas de classificação pode ser
categorizada entre duas famílias: os modelos generalizados, que requerem apenas amostras
de treinamento de uma determinada classe para construir modelos probabilísticos que
descrevem a classe em questão e os classificadores discriminativos, que utilizam amostras
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das duas classes (para um problema de classificação binária) e constrói um modelo
matemático de separação entre essas classes no espaço de características. Como se pode
perceber, a modelagem GMM-UBM pertence à primeira família. Uma tendência que tem
se observado consiste em uma adoção cada vez maior de classificadores discriminativos
no reconhecimento de locutores. Mais precisamente, na utilização de SVMs como modelo
de classificação das locuções. Devido à boa capacidade de generalização das SVMs, sua
adoção é capaz de proporcionar desempenho comparável ou até superior à modelagem
GMM-UBM utilizando uma quantidade menor de amostras de treinamento.

Para a devida utilização de SVMs no reconhecimento de locutores, três considerações
devem ser analisadas. A primeira delas consiste no fato de SVMs serem classificadores
discriminantes binários. Isto é, intrinsecamente, realizam a classificação entre duas classes,
apenas. Apesar de serem apropriadas para o problema de verificação de locutores, o mesmo
não ocorre para identificação de locutores, uma vez que a decisão deve ser realizada levando
em consideração um conjunto de locutores, cujo tamanho é potencialmente maior que
dois. Para identificação de locutores, geralmente a abordagem "um contra todos"(OAA26)
é utilizada. Nessa abordagem, para um determinado locutor S, uma SVM é treinada
utilizando as locuções de S como amostras da classe positiva e utilizando locuções dos
outros locutores cadastrados como amostras negativas.

A próxima consideração consiste no fato de os vetores produzidos pela extração das
características das locuções de treino não serem linearmente separáveis. Para a utilização de
SVMs, funções de kernel devem ser utilizadas para mapear os vetores para uma dimensão
maior onde as classes são linearmente separáveis e possam ser separadas por um hiperplano.

A última consideração, e provavelmente a mais importante, consiste no fato de
SVMs serem definidas a partir de vetores estáticos. Isto é, a classificação é realizada levando
em consideração um vetor apenas. Visto que o processo de extração de características
produz, para uma determinada locução, uma sequência de vetores, abordagens devem ser
utilizadas para lidar com essa incompatibilidade.

A utilização de SVMs para reconhecimento de locutores foi iniciada por Schmidt e
Gish, em 1996 (SCHMIDT e GISH, 1996). Nesse trabalho, SVMs foram utilizados para
identificação de locutores e os classificadores foram treinados utilizando os próprios vetores
de características estáticos extraídos das locuções. Para a decisão, foi utilizada a soma
dos scores produzidos por cada um dos vetores estáticos da locução de teste (Equação
2.42) como score final do sistema. O kernel polinomial (2.43) foi utilizado. Os resultados
mostraram que o desempenho do sistema decai com o aumento da quantidade de vetores
que uma determinada locução pode produzir. Basicamente, SVMs tendem a perder poder
de generalização quando a quantidade de vetores utilizados no treinamento cresce demais.
Quando os dados são inseparáveis, a quantidade de vetores suporte cresce com a quantidade
26 One against all.
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de dados. O sistema, então, perde o poder de generalização. Essa foi a primeira evidência
a respeito da terceira consideração apresentada anteriormente.

Já em 2000, Wan e Campbell propuseram o uso de SVMs para verificação de
locutores independente de texto (WAN e CAMPBELL, 2000). Nesse trabalho, o kernel
polinomial também foi utilizado, produzindo classificadores polinomiais, bastante similar
a um trabalho anterior de Campbell (CAMPBELL e ASSALEH, 1999). A decisão de uma
determinada locução foi realizada ao calcular a média aritmética dos scores produzidos
por cada um dos vetores que a compõem, utilizando a Equação 2.43. A maior contribuição
foi observada na fase de treinamento das SVMs. Para cada locutor, uma SVM foi treinada
utilizando locuções do locutor em questão, S, e locuções de diversos outros locutores
como modelagem dos impostores. Para o problema de verificação, existe um grande
desbalanceamento entre a quantidade de vetores das duas classes. E como observado
anteriormente, SVMs tendem a generalizar menos quando muitos vetores são utilizados na
fase de treinamento. Como abordagem inicial, o método de quantização vetorial (VQ) foi
utilizado para diminuir a quantidade de vetores de treinamento e eliminar outliers.

Em seguida, em 2002, Wan e Renals avaliaram a utilização de diferentes funções
de kernel para o problema de verificação e identificação de locutores independente de
texto (WAN e RENALS, 2002). Além da avaliação utilizando SVMs treinados com vetores
estáticos, também foi avaliada a utilização de funções de kernel que operam sobre o espaço
dos scores produzidos por GMMs. Tais funções de kernel foram chamadas de kernels
dinâmicos (ou sequenciais). As SVMs foram então treinadas a partir das probabilidades
produzidas pelos GMMs utilizando os vetores extraídos das locuções. Para cada locução,
calculou-se o logaritmo da verossimilhança dos modelos em relação à locução, utilizando a
Equação 2.33. Para o problema de identificação, o espaço dos scores era definido pelos scores
calculados utilizando cada um dos modelos dos locutores cadastrados. Para verificação,
o espaço era definido pelos scores produzidos pelo modelo do locutor em questão e pelo
UBM. Desempenhos comparáveis à modelagem GMM-UBM foram alcançados utilizando
ambas as abordagens estática e dinâmica.

Em particular, sobre a abordagem dinâmica, uma variação do kernel de Fisher
(JAAKKOLA e HAUSSLER, 1999) foi utilizada. Para verificação de locutores, a transfor-
mação aplicada aos vetores leva em consideração o logaritmo da razão das verossimilhanças
e produz um vetor de tamanho fixo. Esse vetor é produzido pela transformação:

Uθ(X) = 5θ log P (X|λS)
P (X|UBM) , (2.46)

onde θ são os parâmetros dos modelos λS e UBM, isto é, os parâmetros dos GMMs (vetores
de média, matrizes diagonais de variância e pesos das distribuições dos dois modelos). O
vetor produzido é definido, portanto, como o vetor derivada do logaritmo da razão das
verossimilhanças com respeito aos parâmetros de um GMM. Levando em consideração
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Figura 13 – Geração de um supervetor GMM a partir de uma determinada locução utili-
zando o UBM e a adaptação MAP das médias.

duas locuções, X e Y , o kernel de Fisher é definido como:

k(X, Y ) = Uθ(X)TF−1Uθ(Y ), (2.47)

onde F é matriz de informação de Fisher e é definida como:

F = E{Uθ(X)Uθ(Y )T}. (2.48)

Ainda sobre kernels sequenciais, em 2005, Wan e Renals propuseram melhorias na
utilização do kernel de Fisher utilizando normalização esférica (WAN e RENALS, 2005).
Nesse trabalho, SVMs ainda eram utilizados sobre o espaço dos scores produzidos pelo
sistema GMM-UBM. Pela primeira vez, a utilização de SVMs melhoraram consideravel-
mente os resultados obtidos pelo sistema GMM-UBM. Nos experimentos apresentados,
uma melhora de 34% foi observada.

Porém, foi em 2006 que Campbell, Sturim e Reynolds propuseram uma nova
abordagem que utiliza SVMs para a verificação de locutores independente de texto que se
tornou a abordagem padrão GMM-SVM (CAMPBELL; STURIM; REYNOLDS, 2006).
Nela, os autores definiram os chamados supervetores27 GMM (GMM supervectors), que
foram utilizados como descritores de locuções. SVMs então operam sobre esse espaço
utilizando funçõe de kernel apropriadas para diferenciar tais supervetores.

Na modelagem GMM-SVM proposta por Campbell et al., cada locução é descrita
por um vetor estático de dimensão altíssima. Esse vetor é denominado supervetor GMM e
é produzido utilizando uma abordagem definida pela modelagem GMM-UBM. A Figura
13 mostra como um supervetor é produzido a partir de uma determinada locução. O
27 Esse termo geralmente é empregado quando há uma combinação (mais comumente, concatenação) de

vetores para a criação de um vetor de mais alta dimensão que possua informação de todos os vetores
combinados (concatenados).
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UBM sofre a adaptação MAP definida por Reynolds et al. em (REYNOLDS; QUATIERI;
DUNN, 2000) (e utilizada na modelagem GMM-UBM) utilizando os vetores extraídos da
locução. Nessa adaptação, apenas as médias são alteradas. Tal procedimento foi descrito
anteriormente na Seção 2.5.3. A adaptação produz um modelo GMM com o mesmo número
de misturas que o UBM. Além disso, como apenas as médias foram adaptadas, os pesos e as
matrizes de variância das distribuições são iguais àqueles presentes no UBM. O supervetor
GMM é então definido pela concatenação dos vetores das médias das misturas do modelo
adaptado.

Como mencionado anteriormente, em (REYNOLDS; QUATIERI; DUNN, 2000),
os autores descobriram que, na modelagem GMM-UBM, melhores resultados são obtidos
quando apenas as médias são adaptadas na geração dos modelos dos locutores a partir
da adaptação do UBM. Nesse contexto, pode-se observar que o supervetor (juntamente
com os parâmetros não adaptados do UBM) carrega toda a informação necessária para
definição do modelo treinado apenas com aquela locução. Produz-se, então, uma descrição
que possui todo o poder de reconhecimento que um GMM, adaptado para aquela locução,
possui. Nota-se, também, que tal descrição possui alta dimensão. Por exemplo, se o UBM
estimado anteriormente possuir 2048 misturas, e os vetores de características possuírem
dimensão 57 (se o conjunto de características extraídas for formado por 19 coeficientes
MFCC e os coeficientes delta de primeira e segunda ordem, por exemplo), tais supervetores
possuirão dimensão 116736 (2048× 57).

O supervetor GMM pode ser visto como um mapeamento entre a locução e um
vetor de alta dimensão. Tal conceito se encaixa bem com a ideia de SVMs com kernel
sequencial. A ideia básica desse tipo de SVM é comparar duas locuções, X e Y , diretamente
através de uma função de kernel k(X, Y ). Além disso, é conveniente (pelas razões expostas
na Seção 2.5.4) que tal função seja escrita como o produto interno dos mapeamentos
realizados nas locuções:

k(X, Y ) = φ(X) · φ(Y ). (2.49)

O mapeamento realizado pela geração do supervetor GMM pode ser visto, então,
como uma parte do mapeamento φ(X). Por exemplo, para o caso simplório da função de
kernel linear28, o mapeamento φ(X) consiste exatamente do supervetor GMM. Porém, os
autores foram motivados a utilizar funções de kernel mais apropriadas para o problema.
Como os supervetores GMM descrevem as locuções utilizando modelos GMMs, os kernels
propostos consideram medidas de distância entre GMMs. O que é bastante apropriado,
uma vez que existe uma relação intrínseca entre produto interno e medida de distância.
Os autores propuseram duas funções de kernel, que são descritas a seguir.
28 O kernel linear consiste do kernel polinomial (Equação 2.43) de ordem 1. Isto é, k(x,y) = x · y.
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2.5.5.1 Kernel linear para supervetores GMM

Essa função de kernel é baseada na divergência KL29, que é uma medida de diferença
não-simétrica entre distribuições de probabilidade. Suponha dois GMMs gerados pela
adaptação MAP do UBM utilizando as locuções A e B, ga e gb, com dimensão RD, a
divergência KL é definida como:

D(gX ‖ gY ) =
∫
RD
ga(x) log ga(x)

gb(x)dx. (2.50)

Ao invés de utilizar a divergência diretamente como função de kernel, os autores
consideraram uma aproximação. A ideia é limitar a divergência a partir da desigualdade
logaritmo-soma (DO, 2003). Para GMMs com M misturas (como definidos na Equação
2.16):

D(ga ‖ gb) ≤
M∑
i=1

ωiD(Na,i ‖ Nb,i), (2.51)

ondeNa,i eNb,i são as distribuições normais da i-ésima mistura para ga e gb, respectivamente.
Os parâmetros das distribuições são definidos pelos vetores de média, µa,i e µb,i, e as
matrizes de covariância Σi, que nesse caso são iguais para ambos os GMMs, uma vez que
foram produzidos pela adaptação MAP das médias do UBM. O mesmo vale para os pesos
ωi.

Considerando matrizes de variância diagonais, a aproximação realizada pode ser
escrita na seguinte fórmula fechada:

d(ga, gb) = 1
2

M∑
i=1

ωi(µa,i − µb,i)TΣ−1
i (µa,i − µb,i). (2.52)

A desigualdade final é, portanto,

0 ≤ D(ga ‖ gb) ≤ d(ga, gb). (2.53)

Pode-se, finalmente, escrever d(ga, gb) em função de produtos internos a fim de
produzir a função de kernel final:

k(A,B) =
M∑
i=1

ωi(µa,i)TΣi(µb,i) (2.54)

=
M∑
i=1

(√ωiΣ(1/2)
i µa,i) · (

√
ωiΣ(1/2)

i µb,i) (2.55)

Pode-se observar que a função resultante é escrita em função dos supervetores
GMM (µa,i e µb,i, i = 1, ...,M) e dos parâmetros não adaptados do UBM. Dessa maneira,
29 Kullback-Leibler.
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ela pode ser escrita como função dos supervetores, k(µa, µb), e a expansão realizada (para
a i-ésima componente do supervetor) é definida como:

φ(µi) = √ωiΣ(1/2)
i µi, (2.56)

de modo que o supervetor projetado é definido pela concatenação das suas componentes
projetadas.

Como mencionado na Seção 2.5.4, SVMs realizam a otimização quadrática no espaço
projetado por φ sem de fato computar tais projeções. Isso é realizado implicitamente, no
espaço original, pela utilização da função de kernel. Porém, uma característica bastante
útil dessa função de kernel é que uma técnica de compactação de modelo (CAMPBELL,
2002) pode ser utilizada, de maneira que a classificação de um determinado vetor (Equação
2.42) pode ser realizada da seguinte maneira:

f(x) =
∑
i

αiyi(k(x,xi)) + b (2.57)

=
∑
i

αiyi(φ(x) · φ(xi)) + b (2.58)

=
(∑

i

αiyiφ(xi)
)T
φ(x) + b. (2.59)

Isto significa que a classificação pode ser realizada a partir de um único produto interno
entre a projeção do supervetor GMM com uma combinação das projeções dos vetores
suporte da SVM.

2.5.5.2 Kernel de produto interno L2

Essa função de kernel é baseada no produto interno no espaço de funções. Suponha,
novamente, dois GMMs gerados pela adaptação MAP do UBM utilizando as locuções A e
B, ga e gb, com dimensão RD. O produto interno padrão no espaço de funções é definido
como:

k(ga, gb) =
∫
RD
ga(x)gb(x)dx. (2.60)

Uma fórmula fechada para a integral acima pode ser encontrada. Utilizando a
notação anterior dos GMMs com M misturas, obtém-se:

k(ga, gb) =
M∑
i=1

M∑
j=1

ωiωj

∫
RD
N(x;µa,i,Σi)×N(x;µb,j,Σj)dx (2.61)

=
M∑
i=1

M∑
j=1

ωiωjN(µa,i − µb,j;0,Σi + Σj), (2.62)

onde 0 é o vetor nulo e N(x;µ,Σ) é a distribuição normal multivariada. Os autores ainda
utilizaram uma aproximação computacionalmente conveniente ao assumir que as médias
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de diferentes misturas são distantes. Tal suposição faz com que os termos i 6= j sejam
pequenos. A função de kernel resultante utilizada é:

k(ga, gb) =
M∑
i=1

ω2
iN(µa,i − µb,i;0; 2Σi). (2.63)

Apesar da proposta de ambas as funções de kernel, os experimentos realizados
por Campbell et al. mostraram a superioridade do kernel linear para supervetores GMM.
Esse kernel se tornou a função padrão utilizada na modelagem GMM-SVM. De fato, em
trabalhos posteriores (CAMPBELL et al., 2006; STURIM et al., 2009; KINNUNEN e LI,
2010), apenas essa função é levada em consideração.
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3 Técnicas de compensação de ruído

Na Seção 1.5.5, são mencionados os principais desafios enfrentados ao se desen-
volver sistemas de reconhecimento de locutores. O principal deles consiste das chamadas
incompatibilidades apresentadas entre os sinais de voz utilizados para cadastrar (e estimar
o modelo do locutor) e aqueles utilizados para a autenticação. Muitas são as possíveis
fontes de incompatibilidade, como a utilização de diferentes tipos de microfones, o ruído
acústico presente no ambiente ou a qualidade do canal de comunicação por onde o áudio
é transmitido. Tais fatores impactam na geração do sinal de voz, produzindo distorções
que dificultam o reconhecimento. O desafio se concentra no desenvolvimento de sistemas
que sejam capazes de operar sobre os mais diversos contextos submetidos às mais diversas
fontes de incompatibilidade. O conjunto de técnicas propostas para suavizar tais influências
são chamadas de técnicas de compensação.

Devido ao grande interesse comercial no desenvolvimento de sistemas que operassem
sobre telefonia, muito esforço foi direcionado ao desenvolvimento de técnicas de compensa-
ção que suavizassem a influência do tipo de microfone utilizado e do ruído proveniente
do canal de comunicação por onde o sinal é transmitido. Tais técnicas são chamadas de
técnicas de compensação de canal.

Ainda sob a motivação de aplicações que operem sobre telefonia, principalmente
móvel, tem-se aumentado a necessidade de desenvolver técnicas de compensação voltadas
para a suavização das distorções causadas pelo ruído acústico do ambiente onde a locução
é gerada (TOGNERI e PULLELLA, 2011; FURUI, 1997; KINNUNEN e LI, 2010; MING;
STEWART; VASEGHI, 2005). Tais distorções são referenciada como incompatibilidade de
fundo ou de ambiente.

De maneira geral, uma determinada distorção pode ser descrita a partir da relação
entre o sinal de voz produzido pelo locutor e um sinal de ruído que o distorce. Portanto,
um determinado sinal distorcido, x(t), pode ser definido como:

x(t) = F (s(t), n(t)), (3.1)

onde s(t) é o sinal de voz puro, n(t) é o sinal de ruído e F é uma função de distorção. Um
sistema robusto deve ser capaz de operar sobre os mais diversos tipos de distorções, sem
conhecimento a priori da função F (·). Claramente, não há uma fórmula analítica para tal
função e a abordagem mais intuitiva para suavizar tais distorções consiste em aproximar
a função de distorção para algum tipo específico. Para distorções de canal, geralmente a
função é aproximada para uma relação convolucional:

Fcanal = s(t) ∗ n(t). (3.2)
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No domínio espectral da variável z (OPPENHEIM et al., 1989), o sinal distorcido
é obtido pela multiplicação dos sinais:

X(z) = S(z)N(z), (3.3)

onde X(z) é a magnitude do espectro do sinal.

Se tomarmos como referência as operações realizadas no cálculo dos coeficientes
MFCC (Seção 2.4.1.2), a magnitude do sinal X(z) é submetida a um banco de filtros
espaçados na escala Mel e o logaritmo da energia resultante de cada um dos filtros é
calculada. Pela modelagem do sinal distorcido apresentada acima, o logaritmo da resposta
de um determinado filtro, k, do banco apresenta uma relação linear:

log10Xk(z) = log10 Sk(z) + log10Nk(z). (3.4)

Essa relação linear geralmente é assumida por técnicas de compensação de canal.
Tal suposição se mostra suficiente para esse tipo de distorção, porém, o mesmo não ocorre
para distorções de ambiente. Nesse caso, a relação entre os sinais temporais é aditiva:

Fambiente = s(t) + n(t), (3.5)

de modo que a relação final torna-se não-linear:

log10Xk(z) = log10

[
Sk(z) +Nk(z)

]
. (3.6)

Além das distorções tomarem formas não lineares, um fenômeno que geralmente
ocorre quando há bastante ruído de ambiente consiste no chamado Efeito Lombard (JR et
al., 1989; JUNQUA, 1993). Esse efeito é definido pelo aumento do tom de voz naturalmente
praticado quando as pessoas estão em ambientes com alto grau de ruído. O aumento
natural do tom de voz acarreta em uma maior pressão exercida sobre as cordas vocais,
provocando distorções sobre a locução produzida.

Apesar de as técnicas propostas para compensação de canal apresentarem boa sua-
vização das distorções convolucionais, tais técnicas não apresentam o mesmo desempenho
para distorções aditivas. Isso ocorre porque a suposição sobre a linearidade espectral da
distorção não suprime ruídos aditivos de alta potência.

As próximas sub-seções descrevem os principais métodos propostos para suavização
de ruído. A maioria delas foram propostas como técnicas de compensação de canal, apesar
de na prática também serem utilizadas para suavização de ruídos de ambiente. Tais técnicas
podem ser divididas em três grupos, de acordo com o domínio onde a suavização ocorre:

• Técnicas de compensação de características, que se concentram na remoção
dos efeitos do ruído sobre o processo de extração das características do sinal de voz;



Capítulo 3. Técnicas de compensação de ruído 71

• Técnicas de compensação de scores, que tentam remover a distorção produzida
pelo ruído no score calculado a partir do modelo do locutor;

• Técnicas de compensação de modelo, que se propõem a construir modelos de
locutores capazes de reconhecer características extraídas de sinais distorcidos sem
perder o poder de discriminação diante de diferentes locutores.

3.1 Técnicas de compensação de características
Grande parte dos esforços desenvolvidos para aumentar a robustez dos sistemas

de reconhecimento de locutores quanto a ruído foram desenvolvidos sobre os módulos de
extração de características. Além de prover uma discriminação entre diferentes locutores, o
conjunto de características ideal não deve ser distorcido por informações presentes no sinal
que não dizem respeito ao locutor que está produzindo a locução (como ruído de ambiente,
por exemplo). Dessa maneira, o desenvolvimento de um conjunto de características robusto
a ruídos possui a vantagem de poder ser utilizado de maneira geral para diversos tipos de
distorções.

Devido ao poder de discriminação proporcionado pelas características espectrais
de tempo curto (especialmente pelas características cepstrais) (Seção 2.4.1), as técnicas
de compensação de características mais bem sucedidas foram propostas para esse tipo
de extratores. Muitas delas foram primeiramente propostas para reconhecimento de
fala e não de locutores. Por essa razão, os trabalhos que as propõem realizam tais
compensações sobre a família de características baseada em predição linear, basicamente
sobre coeficientes LP, LPCC ou PLP (ver Seção 2.4.1.1). Porém, no desenvolvimento de
sistemas de reconhecimento de locutores, tais técnicas começaram a ser utilizadas sobre
os coeficientes MFCC. Na prática, o processo de extração desses coeficientes atualmente
é realizado incorporando uma ou mais técnicas de compensação de ruído. As principais
técnicas encontradas na literatura são descritas a seguir.

3.1.1 Subtração de média cepstral

Subtração de média cepstral1 (CMS) (ATAL, 1974; FURUI, 1981) foi uma das
primeiras técnicas propostas e é amplamente utilizada até hoje. Geralmente ela é integrada
ao extratores de características cepstrais e é utilizada para supressão dos efeitos causados
por filtragens lineares (como as distorções de canal) e baseia-se na natureza aditiva desse
tipo de distorção no domínio espectral logarítmico.

Para cada um dos coeficientes cepstrais extraídos de uma determinada janela do
sinal de voz, subtrai-se o valor da média temporal desse coeficiente. Suponhamos que uma
1 Cepstral mean subtraction.
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locução, X, produza, na janela t, d coeficientes cepstrais, Cti, 1 ≤ i ≤ d. O novo valor
desse coeficiente, Ĉti, é definido como:

Ĉti = Cti − Ci, (3.7)

onde Ci é a média temporal daquele coeficiente levando em consideração toda a locução:

Ci = 1
N

N∑
t=1

Cti, (3.8)

onde N é a quantidade de janelas extraídas da locução.

Se no domínio cepstral a contribuição do sinal de voz puro (sem distorções) possuir
média zero, a subtração da média temporal é eficaz na remoção da contribuição do ruído
do canal. Outro método geralmente empregado consiste na normalização dos coeficientes
através da divisão da Equação 3.7 pelo desvio-padrão dos valores do coeficiente no tempo.
Essa técnica é geralmente referenciada como normalização de média cepstral2 (CMN). Esse
tipo de normalização geralmente era empregada no cálculo dos coeficientes de predição
(LPs). Como a variância dos dados era equalizada, a busca dos coeficiente era mais eficiente
(Seção 2.4.1.1) (FURUI, 1981). Já no contexto dos coeficientes MFCCs, CMS geralmente
é utilizada antes do cálculo dos coeficientes dinâmicos (Seção 2.4.2.1), enquanto que CMN
é geralmente executada sobre o conjunto completo de características. A Figura 14 mostra
a adição desses módulos no processo de extração dos coeficientes MFCC.
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(escalaíMel)
s[n] DCT

espectroídeí
frequências

energiaídasísub-bandasí
deífrequências
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Cti

coeficientesícepstrais

Cti
^

coeficientesí
subtraídos/normalizados

Figura 14 – Adição do módulo CMS (ou CMN) no processo de extração dos coeficientes
MFCC.

Avaliações mostraram que a remoção da média cepstral melhora a robustez do
sistema para incompatibilidades de canal (REYNOLDS, 1994; VUUREN, 1996; FURUI,
1981). Porém, uma queda de desempenho é observada quando locuções com pouca distorção
são utilizadas. Isso ocorre porque tais métodos assumem que a média cepstral do sinal de
voz puro é zero. Geralmente, é necessária certa variabilidade fonética na locução para que
essa suposição possa ser feita.

Tais métodos também assumem que o efeito de canal é constante em toda a
locução. Para locuções longas, as distorções provocadas pelo canal podem mudar e a
supressão desses métodos não ser suficiente. Nesse contexto, a alternativa geralmente
2 Cepstral mean normalization.
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utilizada consiste na subtração (ou normalização) dos coeficientes utilizando médias (e
desvios-padrão) calculados em janelas de tamanho fixo, ao invés de calculados sobre toda
a locução (VIIKKI e LAURILA, 1998). Tipicamente, tais janelas possuem duração de 3 a
5 segundos3.

3.1.2 Filtragem RASTA

A filtragem espectral relativa (HERMANSKY et al., 1992; HERMANSKY e MOR-
GAN, 1994), RASTA4, também é um dos métodos mais utilizados na prática. A ideia
básica do método consiste na supressão das pequenas variações temporais das bandas
de frequência do sinal. Mais precisamente, o método consiste da aplicação de um filtro
passa-faixa sobre o domínio espectral de tempo curto. O filtro é aplicado sobre cada uma
das características espectrais e suprime as variações dessas características que estão fora
do intervalo de variação tipicamente encontrado em sinais de voz.

Inicialmente, a técnica foi proposta para reconhecimento de fala e integrada ao
extrator de características PLP (Seção 2.4.1.1). Porém, atualmente ele é amplamente
utilizado na extração dos coeficientes MFCC e o filtro é geralmente aplicado às trajetórias
temporais do logaritmo da resposta de cada um dos filtros presentes no banco de filtros
(ver Figura 15).

O filtro mais abrangentemente utilizado possui a seguinte função de transferência:

H(z) = 0, 1z4 × 2 + z−1 − z−3 − 2z−4

1− 0, 94z−1 . (3.9)

A frequência de corte do filtro passa-alta determina as variações mais rápidas
do espectro logarítmico que são ignoradas, enquanto que a frequência de corte do filtro
passa baixa determina as variações mais rápidas que são preservadas. Espera-se que a
componente passa-alta do filtro suavize os efeitos de ruído convolucional introduzido no
canal, enquanto que a componente passa-baixa suavize algumas variações bruscas do
espectro de tempo curto. A frequência de corte da componente passa-alta encontra-se em
0,26Hz, enquanto que a componente passa-baixa possui frequência de corte em 12,8 Hz,
atingindo o zero em 28,9Hz e novamente em 50Hz.

A filtragem RASTA possui um tempo constante de integração, o que provoca um
atraso quando o filtro é aplicado. Para o pólo utilizado, 0,94, o atraso é de aproximadamente
160ms. No processo de extração dos coeficientes MFCC, isso significa o descarte das
primeiras janelas.
3 Nos experimentos (Capítulo 5) ambas as técnicas CMS e CMN são avaliadas, porém a utilização de

janelas para a subtração/normalização não é empregada, uma vez que a base de dados utilizada é
composta por locuções curtas (com duração média de 1,75 segundos).

4 Relative Spectral.
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Figura 15 – Introdução da filtragem Rasta na extração dos coeficientes MFCC.

A principal particularidade da filtragem RASTA diante dos outros métodos de
compensação é que a filtragem é independente do sinal. Diferentemente do CMS ou
CMN, por exemplo, que utilizam estatísticas extraídas do sinal para realizar a subtra-
ção/normalização, o filtro RASTA é fixo. Avaliações mostraram desempenhos similares
na compensação de canal entre a filtragem RASTA e o método CMS, porém, a filtragem
RASTA geralmente apresenta menor queda de desempenho quando sinais de voz com
pouco ruído são utilizados (REYNOLDS, 1994; VUUREN, 1996). Apesar disso, é comum
encontrar na literatura sistemas que utilizam ambas as técnicas, como será discutido na
Seção 3.1.5.

3.1.3 Deformação de características

Após a consolidação e utilização em massa dos métodos de filtragem e normalização
para compensação de canal, no final dos anos 90 surgiram algumas técnicas que se
propuseram a suavizar melhor as pequenas distorções provenientes do ruído aditivo.
Como mencionado anteriormente, tais distorções provocam distorções não lineares no
domínio log-espectral. O método de deformação de características5 (FW) (PELECANOS e
SRIDHARAN, 2001) é a principal técnica proposta para essa finalidade. A ideia do método
é realizar transformações a cada uma das características cepstrais a fim de mapeá-las para
uma distribuição de probabilidade específica. Os autores mostraram a aplicação dessa
técnica diretamente na extração dos coeficientes MFCC (Figura 16), que mapeia cada um
dos coeficientes para uma representação mais robusta. Esse mapeamento é geralmente
realizado antes do cálculo dos coeficientes dinâmicos, similarmente ao método CMS.
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Figura 16 – Método de deformação de características (Feature warping) adicionado à
extração dos coeficientes MFCC.

5 Feature warping.
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Suponha que a extração dos coeficientes MFCC de uma determinada locução
produza n vetores com d coeficientes. Cada um desses coeficientes é referenciado como
Cti, 1 ≤ t ≤ n, 1 ≤ i ≤ d. O mapeamento de cada um dos coeficientes é realizado de
maneira independente para as dimensões i. Para cada uma das dimensões, o mapeamento
é realizado como a seguir. Para o mapeamento de Ct, o método primeiramente separa os
coeficientes presentes em uma janela temporal (de tipicamente três segundos) centrada em
Ct. Suponha que a janela temporal represente um total de N coeficientes. A separação
dos coeficientes da janela produz um conjunto de coeficientes cepstrais, S, tal que:

S = {Ct−N/2, ..., Ct−1, Ct, Ct+1, ..., Ct−1+N/2}. (3.10)

O conjunto S é então ordenado e associa-se ao coeficiente Ct um rank de acordo
com a posição onde ele se encontra no conjunto ordenado. O rank é definido de modo que
ao coeficiente de maior valor seja atribuído o rank um, enquanto que ao de menor valor o
rank N .

Supondo que os valores iniciais dos coeficientes seguem uma distribuição com função
de densidade de probabilidade y(c) (que é desconhecida a priori), o novo valor do coeficiente
central, Ĉt, é calculado considerando que os novos valores dos coeficientes seguem uma
distribuição específica com função de densidade h(c), que é fixada. Esse procedimento é
bastante similar àquele empregado no processo de equalização de histogramas de imagens,
onde a função de densidade final, h(c), é definida pela função de densidade da distribuição
uniforme. O valor do rank do coeficiente central é utilizado para realizar o seu mapeamento,
preservando sua posição relativa em relação aos outros coeficientes. Isso é realizado a partir
da função de densidade acumulada:

∫ Ct

∞
y(c)dc =

∫ Ĉt

∞
h(c)dc. (3.11)

Intuitivamente, o coeficiente de maior valor deveria ser mapeado para um valor
cuja probabilidade acumulada, em h(c), seja 1, enquanto que o menor valor para um valor
cuja probabilidade acumulada seja nula. Para uma distribuição contínua, tais valores são
alcançados apenas em ±∞. Por essa razão, os autores fixaram o valor mínimo que pode
ser alcançado pela probabilidade acumulada em 1

2N e o valor máximo em 1− 1
2N .

Utilizando o valor do rank do coeficiente, R, o novo valor do coeficiente é calculado
resolvendo a seguinte equação:

N + 1
2 −R
N

=
∫ Ĉt

z=−∞
h(c)dc. (3.12)

É bastante provável que a distribuição ideal para h(z) seja mutimodal, porém os
autores, por simplicidade, utilizaram a distribuição normal univariada com média zero e
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desvio-padrão um:

h(c) = 1√
2π

exp
(−c2

2
)
. (3.13)

Em (PELECANOS e SRIDHARAN, 2001), os resultados mostrados validam o
ganho de desempenho quando há incompatibilidade de canal nos sinais. Por outro lado, o
desempenho encontrado equiparou-se àqueles resultantes da utilização das técnicas CMS e
CMN.

Em (XIANG et al., 2002), uma técnica chamada de Gaussianização de tempo curto6

foi proposta. A ideia consiste em realizar a mesma deformação das características, porém,
para uma distribuição multimodal. A distribuição utilizada consiste do chamado Modelo
Gaussiano composto7 (CGM). Os resultados não reportaram nenhum ganho significativo
em relação à técnica original, que ainda é a mais utilizada das duas.

3.1.4 Coeficientes de amplitudes decorrelacionadas

Outro paradigma que pode ser utilizado no desenvolvimento de extratores de
características mais robustos partem do princípio de que diferentes níveis de distorção
devem ser causados a diferentes bandas do espectro. Isso ocorre quando o sinal de ruído está
concentrado em certas bandas de frequência. Nesse caso, o sinal é dito como parcialmente
corrompido (HENNANSKY; TIBREWALA; PAVEL, 1996; BOURLARD e DUPONT,
1996). Nos extratores cepstrais, a transformação realizada no espectro para o domínio
cepstral faz com que todos os coeficientes sejam corrompidos, mesmo quando a distorção
ocorre em apenas algumas bandas do espectro. Nesse contexto, alguns extratores foram
propostos de maneira que cada coeficiente extraído possua informação apenas de uma
banda específica, independente do restante do espectro. O principal extrator desse tipo foi
proposto para reconhecimento de fala em (NADEU; HERNANDO; GORRICHO, 1995)
e em (PALIWAL, 1999) e define os coeficientes a partir da decorrelação das amplitudes
logarítmicas calculadas através da passagem do banco de filtros. Os autores utilizaram um
banco de filtros espaçados na escala Mel, igual ao utilizado na extração dos coeficientes
MFCC (Figura 17).

Suponha a utilização de um banco com 2N+1 filtros. A passagem do sinal pelo banco
produz, portanto, 2N + 1 amplitudes logarítmicas, digamos (a1, a2, ..., a2N−1, a2N , a2N+1).
A decorrelação é então realizada pela aplicação de um filtro passa-alta, obtendo 2N
amplitudes decorrelacionadas:

(d1, d2, ..., d2N) = (a2 − a1, a3 − a2, ..., a2N − a2N−1, a2N+1 − a2N). (3.14)
6 Shor-time Gaussianization.
7 Compound Gaussian Model.
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Os valores di são os coeficientes finais do extrator e dois coeficientes consecutivos,
(di, di+1), podem ser vistos como descritores de sub-bandas consecutivas do espectro.
Além disso, coeficientes dinâmicos também são calculados para geração do vetor final de
características. Em (NADEU; HERNANDO; GORRICHO, 1995) e (PALIWAL, 1999) os
autores utilizaram um banco formado por 21 filtros, produzindo um total de 20 coeficientes,
que adicionados aos coeficientes dinâmicos de primeira ordem formaram o vetor final de
40 dimensões.
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decorrelacionadas
H(z) = 1 - z-1

amplitudes
logarítmicas

Figura 17 – Método de decorrelação do logaritmo das amplitudes calculadas a partir da
aplicação do banco de filtros.

Recentemente, a utilização de coeficientes decorrelacionados foi retomada em alguns
trabalhos que propõem modelos que seguem a chamada Teoria dos Dados Ausentes8. Tal
teoria é abordada com mais detalhes na Seção 3.3.4, mas a ideia por trás da sua utilização no
aumento de robustez dos sistemas é estimar alguns dados que possuem a informação sobre
o ruído presente em cada um dos coeficientes, identificando, assim, quais dos coeficientes
estão corrompidos e eliminá-los do processo de decisão. Tal abordagem se mostra bastante
adequada quando o conjunto de coeficientes é decorrelacionado, uma vez que, dentre eles,
deve existir um subconjunto não corrompido através do qual o reconhecimento possa ser
realizado com sucesso.

3.1.5 Combinações de métodos de compensação de características

Como mencionado anteriormente, as técnicas de compensação mais bem sucedidas
são, na prática, aplicadas ao processo de extração de características espectrais e cepstrais
de tempo curto. Além disso, elas atuam em diferentes etapas do cálculo dos coeficientes
que compõem o vetor final de características que descrevem o sinal de voz utilizado no
reconhecimento. Dessa maneira, a combinação de métodos de compensação diferentes pode
ser realizada com o intuito de aumentar a robustez do conjunto final de características.
Por essa razão, não é incomum encontrar na literatura sistemas que utilizam mais de uma
técnica. Exemplos disso incluem o trabalho (REYNOLDS; QUATIERI; DUNN, 2000), que
propõe a modelagem GMM-UBM, e o trabalho (CAMPBELL; STURIM; REYNOLDS,
2006), onde foi proposta a abordagem GMM-SVM utilizando supervetores GMM. Em
ambos os trabalhos a filtragem RASTA é utilizada em conjunto com o método CMS.
8 Missing Data Theory.
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Nos experimentos realizados neste trabalho (Capítulo 5) além do teste de robustez
proporcionado pelas técnicas apresentadas neste capítulo, são experimentadas as possíveis
combinações entre elas e são verificados os ganhos de robustez proporcionados por essas
combinações.

3.2 Técnicas de compensação de scores
Em sistemas de verificação de locutores, o sistema computa um score correspondente

à hipótese de que uma determinada locução foi produzida por um determinado locutor.
Na modelagem GMM-UBM, por exemplo, esse score é definido pelo logaritmo da razão
das verossimilhanças do modelo do locutor e do UBM (Equação 2.31). Por outro lado,
na modelagem GMM-SVM, o score corresponde ao resultado do cálculo da função de
classificação do SVM (Equação 2.42). Para a aceitação da hipótese nula (Equação 2.1), e
consequentemente autenticação da locução, o score é comparado a um limiar de aceitação,
que por sua vez deve ser inferior ao score calculado.

Como discutido anteriormente na Seção 1.3.3, a escolha do limiar de aceitação
determina o ponto de operação do sistema. Para o desenvolvimento prático de sistemas
de verificação de locutores, a escolha do ponto de operação é uma tarefa essencial, uma
vez que ele determina as taxas de falsa aceitação (FAR) e falsa rejeição (FRR) esperadas
do sistema. Além disso, é desejável que tanto o ponto de operação quanto o limiar de
aceitação devam ser independentes de locutor. Isto é, deseja-se utilizar um único limiar de
aceitação para qualquer locutor cadastrado no sistema. Ao contrário, seria necessária a
estimação de diferentes limiares de aceitação (um para cada locutor) de modo que o ponto
de operação desejado fosse alcançado para qualquer processo de verificação.

Para a escolha do limiar de aceitação de um determinado locutor, S, por exemplo,
utiliza-se as distribuições dos scores produzidos por locuções produzidas por S e por
locuções produzidas por outros locutores, chamados de impostores. Obviamente, tais
locuções não podem ter sido utilizadas para a estimação dos modelos do sistema, senão tais
distribuições seriam enviesadas. Figura 18 ilustra um exemplo dessas distribuições. Para
cada ponto de operação, as taxas de FAR e FRR são calculadas levando em consideração
um determinado limiar de aceitação. O ponto de operação pode então ser definido a partir
das taxas de erro satisfatórias.

A Figura 18 mostra possíveis distribuições de scores que podem ser encontradas
no desenvolvimento de um sistema de verificação para um determinado locutor. Porém,
espera-se que diferentes distribuições de scores sejam encontradas para diferentes locutores.
Tal fato dificulta a escolha de um único ponto de operação independente de locutor. Outra
maneira de analisar essa situação consiste em observar que um determinado sistema gera
diferentes curvas ROC (Figura 2) para diferentes locutores.



Capítulo 3. Técnicas de compensação de ruído 79

score

p(
sc
or
e) Impostores

S

Figura 18 – Exemplos de distribuições de scores utilizando locuções de um determinado
locutor, S e locuções dos impostores.

Nesse contexto, o principal objetivo das técnicas de compensação de scores é
mapear os scores produzidos por diferentes locutores para intervalos semelhantes, de
modo que seja possível encontrar um único limiar de aceitação satisfatório para todos os
locutores cadastrados (AUCKENTHALER; CAREY; LLOYD-THOMAS, 2000). A mais
bem sucedida abordagem para realizar tal mapeamento consiste em normalizar os scores.
Por essa razão, técnicas de compensação de scores são comumente referenciadas como
técnicas de normalização de scores. Tal normalização deve ser eficaz na eliminação de
possíveis desvios encontrados nas distribuições produzidas por um determinado locutor.

Dado um determinado score, s, produzido por um sistema, a ideia básica desse
tipo de compensação é realizar uma normalização da forma:

ŝ = s− µl
σl

, (3.15)

onde ŝ é o score normalizado. Os parâmetros µl e σl são a média e o desvio-padrão de uma
determinada distribuição de scores. Geralmente, tal distribuição diz respeito aos scores
produzidos por impostores, mas outros tipos de scores podem ser utilizados, como será
visto a seguir.

As próximas seções descrevem os principais métodos de normalização utilizados
em sistemas de verificação de locutores.

3.2.1 Normalização zero

A normalização zero9 (Z-norm) (REYNOLDS, 1997) é um tipo de normalização
bastante utilizada e possui a vantagem de computar os parâmetros µl e σl na fase de
9 Zero normalization.
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cadastramento, de modo que há pouco impacto no tempo de autenticação de uma determi-
nada locução. O conjunto de scores levado em consideração para calcular tais estatísticas
é formado pelos scores produzidos pela tentativa de autenticação de impostores. Basica-
mente, produzem-se os scores utilizando locuções de vários locutores diferentes do locutor
cadastrado. Geralmente, o mesmo conjunto de locuções é utilizado para todos os locutores
cadastrados. Isso é feito produzindo um conjunto de locuções que provém de locutores
que não estão cadastrados no sistema. Na prática, às vezes isso é inviável e, para um
determinado locutor cadastrado S, utilizam-se locuções de outros locutores cadastrados,
S ′ 6= S, para compor tal conjunto.

3.2.2 Normalização de teste

A normalização de teste10 (T-norm) (AUCKENTHALER; CAREY; LLOYD-
THOMAS, 2000) é bem similar à Z-norm e também utiliza um conjunto de scores de
impostores para o cálculo das estatísticas de média e desvio-padrão. Porém, esse processo
é realizado no momento da verificação e considera os scores produzidos pela locução de
teste utilizando modelos de outros locutores, chamados de modelos dos impostores.

Suponha a verificação de uma determinada locução, X, com respeito a um determi-
nado locutor S. O método então calcula o score produzido pelo modelo do locutor S e o
normaliza levando em consideração os scores produzidos pelos modelos de outros locutores
S ′ 6= S. Nesse caso, além de utilizar o modelo do locutor S, o sistema utilizaria modelos
de outros locutores para formar o conjunto de scores dos impostores.

Apesar de apresentar maior custo computacional na verificação, a normalização
realizada é mais eficaz quando há incompatibilidades nas locuções utilizadas para gerar
os modelos dos locutores. Nesse caso, tais distorções impactam mais o método Z-norm,
uma vez que o score produzido no teste será abaixo do esperado na distribuição estimada
na fase de treinamento. Já no método T-norm, o score produzido no teste será abaixo do
esperado em todos os modelos utilizados na normalização, mas espera-se que, ainda assim,
o score produzido no modelo do locutor se sobressaia diante dos scores produzidos nos
modelos dos impostores.

3.2.3 Normalização handset

A normalização handset11 (H-norm) foi proposta em (REYNOLDS; QUATIERI;
DUNN, 2000) (o mesmo trabalho que apresentou a modelagem GMM-UBM da Seção
10 Test normalization.
11 Handset é um termo geralmente empregado para definir a parte do telefone responsável pela captação

da voz do interlocutor. Seria a parte que o usuário segura quando utiliza um telefone fixo, por exemplo.
No contexto da normalização, esse termo é utilizado para referenciar a tecnologia de captação do sinal
de voz em telefones, como microfones de carvão (carbono) ou de eletreto.
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2.5.3). Diferentemente dos métodos Z-norm e T-norm, além de eliminar possíveis desloca-
mentos nas distribuições dos scores produzidos pelo modelo de um determinado locutor,
a normalização também possui o objetivo de eliminar os deslocamentos produzidos pela
utilização de diferentes tipos de microfones. Nesse contexto, pode-se afirmar que essa
normalização é uma técnica de compensação de canal. Os autores levaram em consideração
aplicações que operem sobre telefonia, de modo que vários tipos de telefones podem ser
utilizados.

Para um determinado locutor S, a normalização proposta segue a mesma do
método Z-norm, utilizando locuções de vários locutores diferentes de S. Porém, tais
locuções foram separadas em dois conjuntos distintos, dependendo do tipo de microfone
utilizado na produção da locução. Os tipos considerados foram microfones de carvão
(carbono) e microfones de eletreto. As estatísticas de média e desvio-padrão foram então
calculadas para ambos os conjuntos de scores. Além disso, dois GMMs foram estimados,
um para cada tipo de microfone, que foram utilizados para classificar o microfone utilizado
para a produção de uma determinada locução de teste. Os GMMs foram construídos
utilizando locuções de tipos específicos de microfone e extraindo-se coeficientes MFCC
como características.

Na fase de teste, o tipo de microfone de uma determinada locução é classificada
utilizando os GMMs estimados na fase de treinamento. Nesse ponto, o sistema determina
se o microfone da locução é de carvão ou de eletreto. Em seguida, o sistema computa
o score do GMM-UBM utilizando o modelo do locutor e o UBM. Por fim, esse score é
normalizado utilizando as estatísticas correspondentes ao tipo de microfone identificado,
exatamente como é feito no método Z-norm.

3.2.4 Sobre a escolha do conjunto de scores

Apesar dos métodos Z-norm e T-norm serem capazes de reduzir de maneira eficiente
as taxas de erros associadas à escolha de um único ponto de operação independente do
locutor, eles falham quando o conjunto de locuções cujos scores foram utilizados para
o cálculo das estatísticas apresentam distorções quando comparadas à locução de teste
(AUCKENTHALER; CAREY; LLOYD-THOMAS, 2000). Mesmo quando o método T-
norm é utilizado, as distorções provocadas em todos os modelos (o do locutor e os dos
impostores) reduzem a eficiência da normalização. Nesse contexto, algumas práticas são
utilizadas para aumentar a similaridade das locuções. As principais delas consistem em
utilizar locuções do mesmo gênero do locutor cadastrado ou locuções que foram produzidas
pelo mesmo tipo de microfone. No contexto onde o tipo microfone utilizado na fase de
teste é desconhecido a priori, a normalização H-norm pode aumentar a eficiência da
normalização empregada (REYNOLDS; QUATIERI; DUNN, 2000).

Na prática, técnicas de compensação de scores são mais utilizadas para eliminar os
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deslocamentos das distribuições de scores do que propriamente para suavizar distorções
provocadas por ruídos. Por essa razão, é bastante comum encontrar sistemas que utilizam
normalizações como Z-norm ou T-norm em conjunto com outras técnicas de compensação
de características ou de modelo.

3.3 Técnicas de compensação de modelo
As técnicas de compensação de modelo se propõem a construir modelos de locutores

que sejam capazes de lidar com possíveis distorções existentes entre as locuções utilizadas
na fase de treinamento e na fase de teste. As primeiras técnicas surgiram especificamente
para tratar as incompatibilidades de canal, mais precisamente aquelas que surgem pela
utilização de diferentes tipos de microfones. Porém, os modelos mais atuais se propõem a
lidar com distorções de quaisquer tipos, de uma maneira mais geral. As principais técnicas
de compensação que operam no domínio dos modelos dos locutores são descritas a seguir.

3.3.1 Síntese do modelo do locutor

A técnica de síntese do modelo do locutor12 (SMS) foi a primeira técnica de
compensação que operava exclusivamente no domínio dos modelos dos locutores (TEUNEN;
SHAHSHAHANI; HECK, 2000). A ideia básica da técnica é, a partir do modelo inicial
de um determinado locutor, estimado na fase de treinamento, sintetizar um novo modelo
toda vez que uma incompatibilidade de tipo de microfone é identificada na fase de teste.
Nesse sentido, pode-se afirmar que essa técnica é um método de compensação de modelo
para distorções de canal. A síntese do novo modelo é realizada através da aplicação de
transformações aos parâmetros do modelo inicial.

A técnica foi proposta para verificação de locutores independente de texto e opera
sobre a modelagem GMM-UBM (Seção 2.5.3). A Figura 19 mostra a fase de treinamento
da técnica. Inicialmente, um modelo UBM é estimado utilizando locuções de diversos
locutores geradas por diferentes tipos de microfone, utilizando o algoritmo EM. Esse UBM
inicial, UBMi, é um modelo independente de canal. O próximo passo da técnica consiste
na geração de novos UBMs específicos para cada tipo de canal (microfone). Adaptações
MAP são realizadas utilizando o UBM inicial e locuções geradas por tipos específicos de
microfone. A Figura 19 mostra um exemplo onde dois tipos de microfones, A e B, são
utilizados. Esse processo gera os modelos UBMA e UBMB.

Para a modelagem de um determinado locutor, identifica-se primeiramente o tipo
de microfone utilizado nas locuções disponíveis. O UBM específico desse tipo de microfone
é, então, utilizado para estimar os parâmetros do modelo do locutor, via adaptação MAP.
12 Speaker Model Synthesis.
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A Figura 19 apresenta a estimação do modelo do locutor S quando as locuções disponíveis
são do tipo A.

UBM

locuções de fundo
(microfones A e B)

i

EM

UBMA

MAP

locuções do locutor S
(microfone A)

locuções de fundo
(microfone B)

MAP

UBMB

GMMS,A

MAP

locuções de fundo
(microfone A)

Figura 19 – No método SMS, estimação dos modelos UBM específicos para cada tipo de
microfone e do modelo do locutor S para um tipo de microfone específico.

Na fase de teste, o sistema então determina qual o tipo de microfone é o mais
provável de ter produzido a locução de teste. Isso é realizado a partir da verossimilhança
dos UBMs específicos de canal estimados com relação à locução de teste. Se o tipo de
microfone mais provável for o mesmo do modelo do locutor estimado no treinamento
(no nosso exemplo, tipo A), esse mesmo modelo (GMMS,A) é utilizado para realizar a
verificação. Senão, o sistema então sintetiza um novo modelo do locutor S para o tipo de
microfone B (GMMS,B). A decisão é então realizada utilizando os modelos UBM e do
locutor correspondentes ao tipo de microfone identificado.

Como mencionado anteriormente, a síntese do novo modelo é realizada através de
transformações aplicadas aos parâmetros do modelo do locutor estimado no treinamento.
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Para cada componente i do modelo do locutor, GMMS,A, as seguintes equações de
transformação são utilizadas:

TA→B(ωi) = ωi(ωBi )
ωAi

, (3.16)

TA→B(µi) = µi + (µBi − µAi ), (3.17)

TA→B(σid) = σid(σBid)
σAid

, (3.18)

i = 1, ...,M, d = 1, ..., D, (3.19)

onde ωi, µi e σid são os parâmetros iniciais do modelo do locutor, ωAi , µAi e σAid são os
parâmetros correspondentes do modelo UBMA, ωBi , µBi e σBid são os parâmetros correspon-
dentes do modelo UBMB, M é quantidade de componentes dos modelos e D é a dimensão
dos vetores de características.

T

Log da razão das
verossimilhanças

UBMB

GMMS,A

locução de teste
(microfone B)

A B

UBMA UBMB

GMMS,B

Decisão

Aceita

Rejeita

Figura 20 – No método SMS, fase de teste quando é detectado que a locução de teste
provém de um tipo de microfone diferente daquele utilizado para estimar
o modelo do locutor. Após a síntese do novo modelo utilizando os modelos
UBM específicos para cada tipo de microfone, a decisão é realizada seguindo
a mesma utilizada na modelagem GMM-UBM.

A Figura 20 mostra a fase de teste do exemplo mencionado anteriormente. Uma
vez que o modelo do locutor foi estimado utilizando locuções do tipo de microfone A
e identificou-se que o tipo de microfone da locução de teste é B, o sistema sintetiza o
novo modelo do locutor. Após a síntese, GMMS,B e UBMB são utilizados para realizar a
verificação seguindo a mesma decisão da modelagem GMM-UBM, baseada no logaritmo
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da razão das verossimilhanças. Apesar do exemplo apresentado possuir apenas dois ti-
pos de microfone, a técnica é limitada apenas pela quantidade de tipos de microfones
distintos presentes na base de dados utilizada na fase de treinamento. Na fase de teste,
uma determinada locução sempre é associada a um tipo específico presente na fase de
treinamento.

3.3.2 Mapeamento de características

Após a proposta do método SMS, Reynolds13 propôs a técnica de mapeamento
de características14 (FM) em (REYNOLDS, 2003). Ela é bem semelhante ao método
SMS e se propõe a lidar com distorções provenientes da utilização de diferentes tipos de
microfones. Porém, ao invés de sintetizar novos modelos de locutores para cada um dos
tipos de microfones, a técnica se propõe a gerar um único modelo independente de canal
(microfone). Isso é realizado através do mapeamento dos vetores de características para um
espaço que é independente de canal. A técnica FM também foi proposta para verificação
independente de texto e também utiliza a modelagem GMM-UBM.

Assim como o método SMS, a técnica FM primeiramente gera um modelo UBM
inicial, UBMi, utilizando locuções de diversos locutores provindas de diferentes tipos de
microfones. Esse UBM inicial é dito independente de canal. Em seguida, a técnica também
cria UBMs específicos para cada tipo de microfone. Suponhamos novamente dois tipos de
microfones, A e B. Os modelos UBMA e UBMB são gerados a partir da adaptação MAP
do modelo UBMi utilizando locuções de tipos de microfones específicos (Figura 19). É a
partir desse ponto que as técnicas SMS e FM divergem.

Utilizando os modelos UBM específicos, a técnica FM se propõe a mapear um
determinado vetor de características para um espaço independente de canal. Suponhamos
que o UBM inicial e os UBMs específicos de canal (UBMA e UBMB) possuam, para cada
componente j, os seguintes parâmetros:

(ωij, µij, σijd), (3.20)

(ωAj , µAj , σAjd), (3.21)

(ωBj , µBj , σBjd), (3.22)

respectivamente, e j = 1, ...,M , d = 1, ..., D, M é a quantidade de componentes dos
modelos e D é a dimensão dos vetores de características.

Para um determinado vetor de características, a técnica primeiramente identifica
qual o tipo de microfone mais provável. Isso é realizado calculando a verossimilhança
13 O mesmo autor que propôs a modelagem GMM-UBM (Seção 2.5.3).
14 Feature Mapping.
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dos UBMs específicos de canal em relação ao vetor. Digamos que, para um determinado
vetor x, o tipo detectado seja A. Em seguida, identifica-se a componente k de UBMA que
apresenta maior probabilidade a posteriori. Basicamente, identifica-se a componente com
maior contribuição na verossimilhança final do modelo. Isto é, identifica-se k tal que:

k = argmax
1≤j≤M

ωAj N(x;µAj ,ΣA
j ), (3.23)

onde ΣA
j é matriz de covariância diagonal do modelo UBMA.

O mapeamento de cada uma das características, xd, d = 1, ..., D, do vetor para o
novo espaço independente de canal (microfone) produz um novo valor para a característica,
yd, utilizando a seguinte equação:

yd = (xd − µAk,d)
σik,d
σAk,d

+ µik,d. (3.24)

Como pode ser observado, o mapeamento de cada característica do vetor é realizado
levando em consideração os parâmetros do UBM específico do canal e do UBM independente
de canal. Porém, apenas os parâmetros da componente que produz o maior valor de
verossimilhança em relação ao vetor são utilizados.

Esse mapeamento é realizado durante a fase de treinamento, para cada vetor de
cada locução disponível para estimar o modelo do locutor. Após o mapeamento de todos
os vetores, o modelo final, GMMS, é estimado através da adaptação MAP do UBM inicial,
UBMi. Dessa maneira, o modelo final do locutor é estimado utilizando todas as locuções
disponíveis, mesmo que elas procedam de diferentes tipos de microfones. Na fase de teste,
o mesmo mapeamento descrito é realizado para todos os vetores extraídos da locução de
teste e a decisão é realizada a partir do logaritmo da razão das verossimilhanças utilizando
GMMS e UBMi, seguindo a decisão utilizada na modelagem GMM-UBM.

Nos resultados reportados em (REYNOLDS, 2003), a técnica FM apresentou um
grande aumento de desempenho quando comparada com a modelagem GMM-UBM. Porém,
nos experimentos, desempenhos similares foram produzidos pelas técnicas FM, SMS (Seção
3.3.1) e H-norm (Seção 3.2.3). Apesar disso, a técnica FM possui a vantagem de estimar
apenas um modelo independente de canal para cada locutor, o que provê um menor custo
computacional quando comparado ao método SMS. Na fase de teste, o método também se
mostrou mais adequado, uma vez que normalizações não são necessárias como no método
H-norm.

3.3.3 Projeção de atributos indesejáveis

As técnicas SMS e FM apresentadas anteriormente foram muito importantes para
a consolidação da ideia de que compensações no domínio dos modelos dos locutores podem
trazer ganhos de desempenhos significativos quando distorções são apresentadas na fase de
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teste dos sistemas. Como pôde-se observar, tais técnicas foram propostas para a modelagem
GMM-UBM, que até então era a modelagem mais utilizada para verificação de locutores
independente de texto. Porém, um ponto importante a respeito de tais técnicas é que
elas necessitam de algumas informações a respeito das locuções utilizadas na fase de
treinamento, como o tipo de microfone utilizado, por exemplo. Além disso, até então
essas técnicas foram propostas exclusivamente para lidar com distorções provenientes da
utilização de diferentes tipos de microfones nas fases de treinamento e teste. Observou-se,
então, que a modelagem GMM-SVM seria uma alternativa para lidar com mais naturalidade
com esses tipos de distorções. Como cada locução produz um vetor (supervetor GMM),
a própria máquina de aprendizagem (SVM) seria capaz de lidar com diferentes tipos de
distorções, devido à sua própria capacidade de generalização (KINNUNEN e LI, 2010).
Por essa razão, a modelagem GMM-SVM se tornou uma tendência de pesquisa nos últimos
anos e muitos esforços começaram a ser realizados no desenvolvimento de métodos de
compensação sobre a modelagem GMM-SVM. Tais métodos não se limitaram apenas às
incompatibilidades de canal, mas se propuseram a suavizar as incompatibilidades de sessão
(Seção 1.5.5) de uma maneira geral.

A principal técnica de compensação aplicada diretamente à modelagem GMM-
SVM utilizando supervetores GMM foi proposta inicialmente para compensação de canal
em (SOLOMONOFF; QUILLEN; CAMPBELL, 2004) e (SOLOMONOFF; CAMPBELL;
BOARDMAN, 2005). Esse método é referenciado como uma técnica de projeção de
atributos indesejáveis15 (NAP). Ela é a técnica aplicada a GMM-SVM mais bem sucedida
até o momento e, apesar de ter sido proposta inicialmente para compensação de canal,
atualmente ela é utilizada como método de compensação de sessão, de maneira geral
(CAMPBELL et al., 2006).

A ideia básica da técnica NAP é remover do espaço original formado pelos su-
pervetores GMM o sub-espaço onde as informações foram distorcidas pelas fontes de
incompatibilidade. Tais informações distorcidas são encontradas ao analisar as diferenças
entre os supervetores gerados para um mesmo locutor. Através dessa análise, a técnica
tenta definir o sub-espaço que apresenta tais informações e construir uma matriz de
transformação que remova tal sub-espaço. Tanto o treinamento do classificador quanto a
classificação de um determinado supervetor GMM são realizados nesse novo espaço. O
cálculo da matriz de transformação entre os espaços é definido como segue.

Suponha que na fase de treinamento estejam disponíveis supervetores GMM16,
provenientes de L locutores e que, para cada locutor, si, 1 ≤ i ≤ L, há li supervetores. O
conjunto total de supervetores, S, pode ser visto como:

S =
{

Φ(1, s1), ...,Φ(l1, s1),Φ(1, s2), ...,Φ(l2, s2), ...,Φ(1, sL), ...,Φ(lL, sL)
}
. (3.25)

15 Nuisance Attribute Projection.
16 Um determinado supervetor GMM será referenciado aqui pela letra Φ.
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O primeiro passo é calcular a variabilidade intra-locutor do conjunto S. Para cada
um dos locutores, si, computa-se primeiro o supervetor médio,

Φ̄si = 1
li

li∑
j=1

Φ(j, si), (3.26)

e, para cada supervetor presente em S, subtrai-se o supervetor médio do locutor que o
produziu:

Φ̃(k, si) = Φ(k, si)− Φ̄si , 1 ≤ k ≤ li, 1 ≤ i ≤ L. (3.27)

Em seguida, uma matriz, M , é utilizada para representar todas as variações intra-
locutores presente no conjunto S. Tal matriz é definida pela concatenação dos supervetores
subtraídos do supervetor médio do locutor correspondente:

M =
[
Φ̃(1, s1)...Φ̃(l1, s1)Φ̃(1, s2)...Φ̃(l2, s2)...Φ̃(1, sL)...Φ̃(lL, sL)

]
. (3.28)

Nota-se que tal matriz possui dimensão E × V , onde E é a dimensão inicial dos
supervetores e V = ∑L

i=1 li. Como ela representa as variações intra-locutores presentes
nos supervetores, ela possui as informações das distorções entre as sessões onde foram
produzidas as locuções. O próximo passo da técnica é identificar um sub-espaço de dimensão
K que maximiza as variações presentes em M . Para isso, são calculados os K auto-vetores
associados aos K maiores auto-valores da matriz de covariância MM t. Esse processo é
idêntico à análise dos componentes principais17 (PCA) (WOLD; ESBENSEN; GELADI,
1987; JOLLIFFE, 2005), um método estatístico bastante conhecido em aprendizagem de
máquina e que é utilizado para os mais diversos fins, entre eles, redução de dimensionalidade.
Como a matriz de covariância utilizada possui dimensão geralmente altíssima, E × E,
métodos robustos de decomposição de valor singular18 (SVD) (GOLUB e REINSCH, 1970)
devem ser utilizados para a aproximação do cálculo da matriz inversa exigida pelo PCA.

Os K auto-vetores resultantes são ortogonais e formam a base do sub-espaço onde
as variações entre as sessões são mais nítidas. A concatenação desses vetores produz uma
matriz W de dimensão E × K. Tal matriz é utilizada para projetar um determinado
supervetor GMM do espaço original para um novo espaço onde o sub-espaço encontrado é
eliminado. Basicamente a matriz de transformação é definida por:

T = I −WW t, (3.29)

onde I é a matriz identidade de dimensão E × E. A projeção, então, é realizada por:

Φ̂ = TΦ, (3.30)
17 Principal component analysis.
18 Singular value decomposition.
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onde Φ̂ é o supervetor projetado no novo espaço e Φ é supervetor original. Além disso,
como WW t possui dimensão E × E, essa projeção pode ser realizada de uma maneira
mais eficiente:

Φ̂ = Φ−W (W tΦ). (3.31)

Nota-se que não há diminuição de dimensionalidade sobre os supervetores GMM,
apenas é eliminado do espaço original o sub-espaço de distorções encontrado nas locuções
de treinamento. Os supervetores projetados são utilizados tanto para o treinamento dos
SVMs dos locutores quanto para a classificação de um determinado supervetor, seguindo a
mesma modelagem GMM-SVM convencional. Além disso, a técnica NAP não depende da
função de kernel utilizada e pode ser aplicada de uma maneira geral. Em (CAMPBELL et
al., 2006) os autores utilizaram a função de kernel padrão, o Kernel linear para supervetores
GMM (Seção 2.5.5). Além disso, os autores fixaram o valor de K em 64. Geralmente, K é
fixado nesse valor quando o método NAP é aplicado à modelagem GMM-SVM.

3.3.4 Reconhecimento de locutores e a Teoria dos Dados Ausentes

Como mencionado anteriormente, grande parte das técnicas de compensação propos-
tas focaram na suavização das distorções de canal. Apesar de as técnicas de compensação
de características poderem ser utilizadas de uma maneira geral, independente da modela-
gem utilizada, elas apresentam efetividade limitada na suavização de distorções aditivas e
não-lineares. Para o reconhecimento de locutores, elas são utilizadas efetivamente na com-
pensação de distorções de canal, mas não são capazes de lidar com sinais que apresentam
ruído de ambiente. O mesmo fato pode ser observado nas técnicas de compensação de scores.
Por outro lado, muito esforço tem sido direcionado a técnicas de compensação de modelo,
principalmente na recente modelagem GMM-SVM. O principal exemplo desse tipo de
técnica foi apresentado na seção anterior, com o método NAP. Como visto, tal abordagem
pode ser capaz de eliminar do espaço original dos supervetores GMM o sub-espaço que
possui as informações distorcidas encontradas na fase de treinamento. Ao eliminar esse
sub-espaço na fase de teste, pode-se eliminar distorções de uma maneira mais geral, sem
conhecimento a priori do tipo de distorção presente nas locuções. Tal abordagem é uma
das tendências atuais para o desenvolvimento de sistemas que sejam capazes de lidar com
distorções arbitrárias, como aquelas provocadas por ruído de ambiente. Esforços nesse tipo
de abordagem estão em plena atividade.

Uma outra abordagem que tem se tornado uma tendência nos últimos anos consiste
em métodos baseados na chamada Teoria dos Dados Ausentes ou Teoria das Características
Ausentes19. Tal abordagem se propõe a criar métodos capazes de lidar com tipos de
distorções arbitrárias presentes no sinal de voz, mesmo quando o nível de corrupção é
severa. A Teoria dos Dados Ausentes foi inicialmente formulada como uma técnica de
19 Missing Feature Theory.
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reconstrução de imagens parcialmente oclusas em reconhecimento de imagens (AHMAD e
TRESP, 1993), em 1993, mas logo começou a ser utilizada para problemas de classificação
de dados, como reconhecimento de fala (MORRIS; COOKE; GREEN, 1998). A ideia
básica da teoria consiste em estimar quais das características apresentadas ao sistema
possuem alto grau de distorção e que não apresentem informação útil para a tarefa de
reconhecimento (ou classificação). Uma vez identificadas tais características, elas seriam
eliminadas do processo de reconhecimento, de modo que o sistema realize a tarefa utilizando
apenas as características que possuam informação relevante. Tal abordagem possui uma
relação conceitual com o sistema auditivo humano, que possui a habilidade de processar
bem sinais de voz corrompidos (COOKE e ELLIS, 2001). Os métodos que seguem essa
abordagem no processamento de voz são baseados na premissa de que sinais de voz possuem
alto grau de redundância, de modo que as características da fala persistem mesmo sob alto
grau de distorção. Mais recentemente, trabalhos apresentaram técnicas que sugerem que,
quando o conhecimento a respeito do ruído presente no sinal é insuficiente para suavizar a
distorção, a melhor alternativa é ignorar os dados corrompidos e realizar o reconhecimento
apenas com os dados com nenhuma ou pouca distorção.

O primeiro trabalho que apresentou um método de compensação de modelo com
essa abordagem para verificação de locutores foi (DRYGAJLO e EL-MALIKI, 1998).
Utilizando a modelagem GMM, com modelos estimados utilizando características espectrais
provenientes do banco de filtros, a técnica identificava que bandas espectrais estavam
corrompidas e as eliminavam do vetor de características para realizar a verificação. A
identificação das bandas distorcidas era baseada na estimação da energia do ruído a partir
do algoritmo de subtração espectral20(BOLL, 1979). Apesar de limitados, os experimentos
mostraram um ganho de robustez quando ruídos artificiais foram adicionados às locuções
de teste. Posteriormente, em (BESACIER; BONASTRE; FREDOUILLE, 2000), uma
abordagem bem semelhante foi utilizada para identificação de locutores. Com experimentos
mais abrangentes, os autores conseguiram ganhos de desempenho significativos quando as
bandas de frequência estavam parcialmente corrompidas. Na próxima seção, é apresentada
uma técnica recente que segue a abordagem da Teoria dos Dados Ausentes combinada
com treinamento multi-condicional e que é considerada um importante avanço nesse tipo
de modelagem.

3.3.5 Combinação de treinamento multi-condicional e Teoria dos Dados Au-
sentes

Essa técnica foi proposta em 2007 (MING et al., 2007) e se tornou a principal
referência da utilização da Teoria dos Dados Ausentes para reconhecimento de locutores.
O método se propõe a construir modelos de locutores capazes de lidar com distorções de
20 Spectral Subtraction algorithm.
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quaisquer natureza sem nenhum conhecimento a priori da distribuição do ruído presente
no sinal de voz. Tal método combina dois conceitos: treinamento multi-condicional e Teoria
dos Dados Ausentes. O objetivo do treinamento multi-condicional é, a partir do conjunto
original de locuções de treinamento, sintetizar artificialmente locuções que apresentem
diferentes condições de ruído e construir modelos para cada uma dessas condições. A
síntese dos sinais distorcidos deve ser realizada de modo que seja possível a modelagem
de uma vasta variedade de tipos de ruído. Um método baseado em Teoria dos Dados
Ausentes é então utilizado para lidar com as possíveis incompatibilidades encontradas entre
o ruído presente no sinal de teste e as condições de ruído contempladas no treinamento
multi-condicional.

A ideia básica do treinamento multi-condicional é, a partir de um conjunto inicial
de locuções de treinamento, digamos, Φ0, de um determinado locutor, S, derivar diferentes
conjuntos de treinamento, {Φ1,Φ2, ...,ΦL}, com diferentes condições de ruído. Isso é
realizado adicionando artificialmente ruído ao conjunto de locuções original. A técnica
proposta pelos autores foi utilizada anteriormente para reconhecimento de fala (MING,
2004) e para identificação de locutores (MING; STEWART; VASEGHI, 2005) e em ambos
os trabalhos isso era realizado adicionando computacionalmente (ou eletronicamente) ruído
branco21 às locuções. A cada condição de ruído, representada pelo conjunto de locuções
Φl, 1 ≤ l ≤ L, foi associado um nível de SNR22, que define a razão entre a energia dos
sinais de voz e a energia dos sinais de ruído:

SNR = P (sinal de voz)
P (sinal de ruído) , (3.32)

onde P (·) refere-se à potência de um determinado sinal. Na escala decibel, o SNR é definido
como:

SNRdb = 10 log10

(
P (sinal de voz)
P (sinal de ruído)

)
= PdB(sinal de voz)− PdB(sinal de ruído),

(3.33)
ou seja, é definido pela diferença das potências dos sinais em decibéis.

É importante observar que um sinal de ruído aleatório que possui energia em
todo o espectro de interesse foi utilizado. Isto é, a distribuição do sinal de ruído não foi
estimado levando em consideração algum conhecimento a priori sobre o mesmo. Para o
caso específico de sinais de voz, o espectro de interesse limita-se à banda limitada pela
voz humana. Esse fato, aliado à utilização de um método baseado na Teoria dos Dados
Ausentes, é o que proporciona a geração de modelos capazes de lidar com diferentes tipos
de ruído sem conhecimento a priori do tipo presente no sinal de teste. Apesar da adição
computacional dos sinais de ruído empregada ter mostrado ganhos de robustez, os autores,
21 Ruído branco é um sinal aleatório que possui densidade de energia constante em todo o espectro de

frequência.
22 Signal-to-Noise Rate.
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nesse trabalho mais recente, (MING et al., 2007), propuseram a adição acústica de ruído.
A Figura 21 mostra uma ilustração da abordagem utilizada para a geração das diferentes
condições de ruído.

locução original

ruído branco

Controle
(SNR)

locução ruidosa

Figura 21 – Abordagem empregada para geração de locuções distorcidas acusticamente
utilizando dois microfones, um para a reprodução do sinal de voz original
e outro para a reprodução do sinal de ruído. Tais sinais são reproduzidos
simultaneamente e um microfone é utilizado para captar ambos os sinais
combinados. O controle de SNR define a potência do sinal de ruído em relação
ao sinal de voz e proporciona a geração das diversas condições de ruído
utilizadas no treinamento multi-condicional.

Basicamente, a adição acústica proposta utiliza dois alto-falantes, um para a
reprodução do sinal de voz original previamente gravado, que geralmente apresenta pouco
ou nenhum ruído, uma vez que ele pode ser adquirido um ambiente controlado, e outro para
a reprodução do sinal de ruído. A reprodução é, obviamente, realizada simultaneamente.
Um microfone é então utilizado para captação de ambos os sinais sonoros combinados
acusticamente para gerar a locução final corrompida. Os autores sugerem que esse tipo
de abordagem para geração de dados multi-condicionais possui uma séria de vantagens
quando comparada à abordagem tradicional de adição computacional. Entre elas:

• A captura do casamento entre o sinal de voz original e o sinal de ruído diante das
distorções não-lineares provocadas pelo microfone;

• A captura das distorções provocadas pelo microfone no sinal de ruído;

• A captura do efeito provocado pela distância entre a fonte de ruído e a fonte do sinal
de voz;

• e a captura do eco provocado pelo ambiente.



Capítulo 3. Técnicas de compensação de ruído 93

Outra abordagem, não utilizada neste trabalho, mas que foi sugerida pelos autores,
consiste em, ao invés de se utilizar uma locução gravada, utilizar de fato uma pessoa
produzindo as locuções. Tal abordagem seria capaz de captar a alteração da intensidade
da voz da pessoa na presença do ruído. Como visto no início deste capítulo, essa alteração
é referenciada como Efeito Lombard e é completamente ausente em ruídos adicionados
computacionalmente.

Utilizando a abordagem descrita, a partir de cada locução disponível na fase de
treinamento, nove outras locuções foram geradas, cada uma pertencente a uma condição
de ruído. Em todas as nove condições, um sinal de ruído branco concentrado no espectro
da voz humana foi utilizado. Isso foi realizado ao gerar um sinal de ruído branco e aplicar
um filtro passa-baixa com a mesma largura do espectro da voz humana. As nove condições
diferem entre si pelo valor de SNR aplicado. Os valores utilizados foram entre 4 e 20dB,
com um aumento de 2dB a cada mudança de condição de ruído.

Definido o esquema utilizado para geração dos dados multi-condicionais, os autores
partiram para a formulação de uma técnica baseada em Teoria dos Dados Ausentes que
utiliza tais conjuntos para a construção de modelos que sejam capazes de suavizar distorções
arbitrárias presentes no sinal de teste. A formulação proposta foi aplicada em dois contextos
específicos: identificação (em conjunto fechado) de locutores independente de texto e
verificação de locutores dependente de texto. Em ambos os contextos, cada um dos conjuntos
de locuções de cada locutor foi modelado utilizando GMMs. Além disso, as características
extraídas das locuções foram os coeficientes de amplitudes decorrelacionadas. Um total de
20 sub-bandas foram utilizadas, o que corresponde a 20 coeficientes, que adicionados aos
coeficientes dinâmicos de primeira ordem somaram um total de 40 características. Tais
características foram apresentadas na Seção 3.1.4 e foi mencionado que características
espectrais decorrelacionadas são apropriadas para a abordagem da Teoria dos Dados
Ausentes. Isso se deve ao fato de que esses tipos de coeficientes apresentam informações
de bandas de frequência específicas, de modo que a análise do nível de corrupção de
uma determinada banda pode ser realizada independentemente das demais. A modelagem
proposta é descrita a seguir.

Como definido anteriormente, Φ0 denota o conjunto original de locuções de trei-
namento para um determinado locutor, S. Suponha, ainda, que p(x|S,Φ0) represente
a função de verossimilhança do modelo de S estimado a partir de Φ0 em relação a um
determinado vetor de características x. Nesse caso específico, o vetor x é formado por
coeficientes provenientes de sub-bandas do espectro. Portanto, x = (x1, x2, ..., xD), onde
xd é o coeficiente proveniente da d-ésima sub-banda do espectro.

Levando em consideração os conjuntos de locuções gerados na etapa anterior, Φl,
1 ≤ l ≤ L, uma nova função de verossimilhança é utilizada, combinando as funções de
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verossimilhanças individuais de cada uma das condições de ruído, p(x|S,Φl):

p(x|S) =
L∑
l=0

p(x|S,Φl)P (Φl|S), (3.34)

onde P (Φl|S) é a probabilidade a priori para a ocorrência da condição de ruído Φl para
o locutor S. A Equação 3.34 define uma função de densidade de probabilidade multi-
condicional e, por si só, define um modelo que deve ser capaz de aumentar a robustez
do sistema quando condições de ruído similares às encontradas nos conjuntos Φl estão
presentes em x.

O próximo passo da técnica é aumentar a robustez do modelo quando as condições de
ruído encontradas em x não são completamente compatíveis com as condições encontradas
nos conjuntos Φl. Isso é realizado ignorando as bandas de frequência com alto grau de
incompatibilidade e fazer com que o score produzido pelo modelo foque apenas nas bandas
compatíveis. Suponha o subconjunto de características, xl ⊂ x , que apresenta apenas as
características compatíveis com o modelo estimado a partir de Φl. Nota-se que xl pode
conter características distorcidas, basta que as mesmas condições de ruído que geraram
as distorções também estejam presentes em Φl. Utilizando xl ao invés de x, o modelo da
Equação 3.34 pode ser redefinido como:

p(x|S) =
L∑
l=0

p(xl|S,Φl)P (Φl|S), (3.35)

onde p(xl|S,Φl) é a probabilidade marginal do subconjunto xl, derivado da probabilidade
original, p(x|S,Φl), ao desprezar as características incompatíveis.

Como as características utilizadas provêm de sub-bandas decorrelacionadas (Seção
3.1.4) a independência das características pode ser assumida. Dessa maneira, para um
determinado subconjunto de características, xsub ⊂ x:

p(xsub|S,Φl) =
∏

xd∈xsub
p(xd|S,Φl). (3.36)

Um detalhe importante23 é que quando a função de densidade de probabilidade
p(xl|S,Φl) é definida por um GMM (Equação 2.16), a Equação 3.36 não pode ser aplicada
diretamente. Isso ocorre porque um GMM é definido por uma combinação linear de
distribuições de probabilidades normais multi-variadas. Na verdade ela é válida para cada
componente do GMM individualmente, uma vez que, quando a independência é assumida,
as matrizes de covariância são diagonais e a função de densidade da distribuição normal
multi-variada é definida pelo produto das distribuições normais univariadas de cada uma
das dimensões. Por exemplo, para uma determinada componente de um GMM, com vetor
23 Porém ignorado pelos autores na formulação apresentada.
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de média µ e matriz de covariância diagonal, Σ:

N(x;µ,Σ) = 1
(2π)D/2|Σ|1/2 e

− 1
2 (x−µ)′Σ−1(x−µ), (3.37)

=
D∏
d=1

1
(2π)1/2σd

e
− 1

2 (xd−µd
σd

)2
, (3.38)

de modo que a Equação 3.36 deve então ser aplicada a cada uma das componentes do
GMM e combinadas utilizando os pesos associados a cada uma delas.

Diante do exposto, seguindo a formulação da Equação 3.35, o sistema deve ser
capaz de definir, para cada conjunto Φl o subconjunto xl apropriado. Intuitivamente, tal
subconjunto pode ser definido como aquele que maximiza a verossimilhança diante da
condição de ruído correspondente. Porém, um estimador para xl não pode ser obtido pela
aplicação direta da Equação 3.36, uma vez que subconjuntos de tamanhos diferentes pro-
duzem verossimilhanças de ordens de grandezas diferentes, de modo que uma comparação
direta entre essas verossimilhanças não é adequada. A alternativa utilizada por Ming et
al. é definir xl como aquele subconjunto que maximiza sua verossimilhança utilizando
o conjunto Φl comparada com as verossimilhanças desse mesmo subconjunto utilizando
as outras condições de ruído e os outros locutores. Isto é, definindo xl como aquele que
maximiza p(xl|S,Φl) diante das verossimilhanças p(xl|S ′,Φl′), com Φl′ 6= Φl e S ′ 6= S. Esse
tipo de abordagem leva à formulação de uma probabilidade a posteriori para a Equação
3.35. Para um determinado subconjunto, xsub, temos:

P (S,Φl|xsub) = p(xsub|S,Φl)P (S,Φl)∑
S′,l′ p(xsub|S ′,Φl′)P (S ′,Φl′)

, (3.39)

onde P (S,Φl) = P (Φl|S)P (S) é a probabilidade a priori da ocorrência do locutor S sob
a condição de ruído Φl. Tal formulação a posteriori basicamente normaliza a verossimi-
lhança de um determinado subconjunto em relação à verossimilhança média desse mesmo
subconjunto diante de todos os outros locutores e condições de condições de ruído de
treinamento. A maximização dessa probabilidade com respeito a xsub leva a um estimador
adequado do subconjunto de x que é compatível às condições de ruído presentes em Φl.

Porém, tal probabilidade a posteriori deve ser incorporada à formulação inicial da
Equação 3.35. Aplicando o Teorema de Bayes, temos:

p(x|S) = P (S|x)p(x)
P (S) (3.40)

=
∑L
l=0 P (S,Φl|x)

P (S) p(x). (3.41)

Como p(x) não causa efeito no reconhecimento, ela pode ser desprezada da equação.
Além disso, assumindo distribuição uniforme para as probabilidades a priori dos locutores,
P (S) também pode ser desprezada. Por fim, ao incorporar as estimativas dos subconjuntos
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encontradas pela maximização de P (S,Φl|xsub) com respeito a xsub, obtém-se uma versão
compacta e operacional da Equação 3.35:

p(x|S) ∝
L∑
l=0

max
xsub⊂x

P (S,Φl|xsub). (3.42)

Claramente a busca pelo subconjunto xsub que maximiza P (S,Φl|xsub) acarreta em
um grande custo computacional, devido ao grande número de possíveis subconjuntos 24.
Por essa razão, os autores simplificaram essa maximização aproximando cada probabilidade
p(xsub|S,Φl) da Equação 3.39 utilizando a probabilidade da união de todos os subconjuntos
de mesmo tamanho que xsub. Um determinado subconjunto de tamanho M será denotado
por xsub,M . A aproximação realizada para um determinado subconjunto de tamanho M é:

p(xsub,M |S,Φl) ∝
∑

x′
sub,M

⊂x
p(x′sub,M |S,Φl). (3.43)

Ou seja, o método aproxima a verossimilhança de um determinado subconjunto
de tamanho M para a soma das verossimilhanças de todos os subconjuntos de tamanho
M contidos no vetor original. Essa aproximação produz valores idênticos para diferentes
subconjuntos de mesmo tamanho. Isso é realizado a partir da suposição de que a soma
das verossimilhanças é dominada pelo subconjunto que possui maior compatibilidade com
o modelo. A partir dessa aproximação, a Equação 3.39 pode ser re-escrita como:

P (S,Φl|xsub,M) = p(xsub,M |S,Φl)P (S,Φl)∑
S′,l′ p(xsub,M |S ′,Φl′)P (S ′,Φl′)

, (3.44)

de modo que a probabilidade a posteriori deixa de ser uma função da identidade do
subconjunto e se torna uma função do tamanho do subconjunto. E substituindo xsub por
xsub,M na Equação 3.42, o tamanho do espaço de busca é reduzido para a quantidade de
características presentes no vetor, isto é, D:

p(x|S) ∝
L∑
l=0

max
0<M≤D

P (S,Φl|xsub,M). (3.45)

Com essa aproximação, o maior custo computacional provém dos cálculos das
somas das verossimilhanças de subconjuntos de mesmo tamanho (Equação 3.43). Porém,
tal soma pode ser eficientemente calculada quando a independência das características
é considerada25, como na Equação 3.36. A formulação apresentada pela Equação 3.43 é
denominada de Modelo de União a Posteriori26 (PUM) e já tinha sido utilizada pelos
autores para reconhecimento de fala e de locutores (MING; JANCOVIC; SMITH, 2002;
MING; LIN; SMITH, 2006).
24 Complexidade de O(2D), para um vetor de D características.
25 No Capítulo 4 é apresentado um algoritmo que realiza essa soma de maneira eficiente assumindo a

independência das características.
26 Posterior Union Model.
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A Equação 3.45 define um estimador para verossimilhança de um determinado
vetor de características. A verossimilhança de uma determinada locução com T vetores,
X = {x1,x2, ...,xT}, é realizada como usualmente é feito na modelagem GMM-UBM, ao
assumir independência entre os vetores de características:

p(X|S) =
[ T∏
i=1

p(xi|S)
] 1
T

. (3.46)

Como mencionado anteriormente, no trabalho apresentado pelos autores (MING et
al., 2007), o método foi aplicado para identificação (em conjunto fechado) de locutores
independente de texto e verificação de locutores dependente de texto. Na tarefa de
identificação, os GMMs foram utilizados para modelar as distribuições de cada locutor.
Já na tarefa de verificação, eles foram utilizados para modelar as funções de densidade
presentes nos estados dos modelos HMM. Os resultados obtidos foram bem expressivos
e de fato mostraram alto ganho de robustez na presença de sinais distorcidos. Porém, a
formulação apresentada não é bastante adequada para a tarefa de verificação independente
de texto. Tal fato é melhor abordado no próximo capítulo, onde é proposta uma nova
formulação mais apropriada para verificação independente de texto, adicionando o modelo
UBM à modelagem proposta pelos autores.
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4 Técnicas de compensação propostas

São descritas neste capítulo as técnicas de compensação propostas por este tra-
balho. Dois métodos foram desenvolvidos, um para compensação de scores e outro para
compensação de modelo. A técnica desenvolvida para compensação de scores é similar
ao método T-norm (Seção 3.2.2), mas baseia-se na distribuições normal acumulada dos
scores produzidos pelos modelos dos impostores. Já o método proposto para compensação
de modelos consiste em uma nova formulação da técnica apresentada na Seção 3.3.5. Tal
formulação tem o objetivo de lidar mais apropriadamente com o problema de verificação de
locutores independente de texto. Para esse propósito, o método proposto utiliza o modelo
UBM da modelagem GMM-UBM. Tais técnicas são descritas a seguir.

4.1 Normalização de scores utilizando a Distribuição Normal Acu-
mulada
A técnica de compensação de scores proposta, assim como as demais descritas

anteriormente, realiza a normalização do score produzido pelo sistema. Ela é bastante
similar ao método T-norm (Seção 3.2.2), com exceção da maneira como a normalização é
realizada. Como visto anteriormente, o principal objetivo das técnicas de compensação de
scores é mapear os scores produzidos no processo de verificação de diferentes locutores
para intervalos semelhantes, de modo que seja possível encontrar um único limiar de
aceitação independente de locutor. O objetivo do método proposto é mapear qualquer
score calculado na autenticação para um intervalo fechado. Mais precisamente, para o
intervalo [0, 1]. Tal fato diferencia a técnica proposta diante das outras, uma vez que as
normalizações realizadas seguindo a Equação 3.15 não produzem scores contidos em um
intervalo fechado.

Assim como no método T-norm, o conjunto de scores dos impostores é definido
pela tentativa de autenticação da locução de teste para diferentes locutores (impostores).
Suponhamos que, para autenticar uma determinada locução X como pertencente a um
locutor S, o sistema produza o score s. Para compor o conjunto de scores dos impostores,
o sistema então calcula os scores provenientes das tentativas de autenticar X para os
outros locutores cadastrados S ′ 6= S. O método então calcula as estatísticas de média e
desvio-padrão do conjunto de scores dos impostores. Suponha média µimp e desvio-padrão
σimp. O método proposto mapeia o valor inicial do score s em um novo valor ŝ, de modo
que 0 ≤ ŝ ≤ 1. Além disso, admite-se que o score ideal para o caso em que X foi produzida
por S (Hipótese Nula, H0) é 1 e o score ideal para o caso contrário é 0. Isso é realizado
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utilizando a Distribuição Normal Acumulada com parâmetros definidos pelas estatísticas
calculadas. Por essa razão, tal método é referenciado por NCD-norm1.

score

p(
sc
or
e)

Impostores

s

Figura 22 – Ilustração da probabilidade acumulada de um determinado score referente à
distribuição normal dos scores dos impostores.

Além disso, espera-se que, quando H0 é verdadeira, o score produzido pelo sistema
seja maior que os scores dos impostores. Utilizando uma Distribuição Normal Acumulada
com parâmetros µimp e σimp, quanto maior for o valor de s, maior será sua probabilidade
acumulada (Figura 22). Portanto, define-se o mapeamento como:

ŝ =
∫ s

−∞
N(x;µimp, σ2

imp)dx, (4.1)

onde N(x;µimp, σ2
imp) é a distribuição normal que descreve os scores dos impostores.

4.2 Combinação de treinamento multi-condicional, Teoria dos Da-
dos Ausentes e modelagem GMM-UBM
Como visto anteriormente, a técnica proposta em (MING et al., 2007) e descrita na

Seção 3.3.5 realiza uma combinação de duas abordagens: o treinamento multi-condicional
e a Teoria dos Dados Ausentes. Além disso, nessa mesma seção, foi dito que a formulação
proposta pelos autores não é perfeitamente adequada para o problema de verificação de
locutores independente de texto. Isso ocorre porque a modelagem proposta estima apenas
os modelos dos locutores, o que proporciona o cálculo da probabilidade da hipótese nula
ocorrer (Equação 2.1). Porém, sabe-se que, para o problema de verificação independente de
texto, uma estimativa da hipótese alternativa (Equação 2.2) é necessária. Na formulação,
a hipótese alternativa é implicitamente modelada através da normalização realizada pela
formulação a posteriori (Equação 3.39). Dessa maneira, faz-se necessária a existência de
modelos de outros locutores estimados em diversas condições de ruído. Além disso, tal
1 Normal Cumulative Distribution Normalization.
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normalização pode se apresentar demasiadamente custosa para um grande número de
locutores cadastrados. Por outro lado, tanto na modelagem GMM-UBM (Seção 2.5.3)
quanto na modelagem GMM-SVM (Seção 2.5.5) a modelagem da hipótese alternativa é
realizada explicitamente a partir do modelo UBM. A técnica proposta aqui combina as
duas abordagens propostas anteriormente e adiciona ao processo de decisão o modelo UBM.
Isso é realizado partindo do processo de decisão utilizado na modelagem GMM-UBM (teste
de razão das verossimilhanças, Seção 2.5.3.1) e utilizando os conceitos de treinamento
multi-condicional e Teoria dos Dados Ausentes para a formulação do novo processo de
decisão. Dessa maneira, essa técnica utiliza as ideias propostas em (MING et al., 2007),
mas realiza uma adequação apropriada para o problema de verificação independente de
texto, onde apenas o modelo do locutor e o UBM são utilizados para a decisão, o que
demanda um menor esforço computacional quando comparada à modelagem proposta
por Ming et al., uma vez que menos modelos são necessário para realizar a verificação. A
modelagem proposta é descrita a seguir.

Assim como em (MING et al., 2007), a modelagem parte da aplicação da abordagem
de treinamento multi-condicional. Dessa maneira, para cada locutor, têm-se conjuntos de
locuções de treinamento, Φl, 0 ≤ l ≤ L, em diferentes contextos de ruído2. Como na Seção
3.3.5, p(x|S,Φl) representa a função de verossimilhança do modelo do locutor S estimado a
partir de Φl em relação a um determinado vetor de características x. Primeiramente, para
a devida modelagem da hipótese alternativa, um modelo UBM é estimado via algoritmo
EM (Apêndice A) utilizando todas as locuções presentes nos conjuntos multi-condicionais.
Isso produz um único modelo UBM para todas as condições de ruído utilizadas na fase
de treinamento. Assim como na modelagem GMM-UBM, os modelos dos locutores são
produzidos pela adaptação do UBM utilizando a adaptação MAP. Esse processo produz um
total de L modelos para cada locutor, cada um estimado utilizando as locuções específicas
para cada condição de ruído.

Partindo do teste de razão das verossimilhanças, para uma determinada locução
X = {x1, ...,xT}, sendo autenticada como o locutor S, o score do sistema pode ser definido
como:

Score(X) = log
(

p(X|S)
p(X|UBM)

)
, (4.2)

onde
p(X|S)

p(X|UBM) =
[
T∏
i=1

p(xi|S)
p(xi|UBM)

]1/T

, (4.3)

de maneira que o cálculo da razão das verossimilhanças pode ser realizado para cada um
dos vetores de características individualmente. Isso é possível por causa da suposição de
2 Nos experimentos realizados, que são descritos no Capítulo 5, os conjuntos de locuções multi-

condicionais foram produzidos utilizando a mesma metodologia descrita na Seção 3.3.5, com exceção
da abordagem acústica. Nos experimentos, os ruídos foram adicionados às locuções originais (Φ0)
computacionalmente (eletronicamente).
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que os vetores são independentes.

Para um determinado vetor de características, x, presente na locuçãoX, e utilizando
os modelos de S específicos para cada condição de ruído, a razão das verossimilhanças da
Equação 4.3 pode ser descrita como:

p(x|S)
p(x|UBM) ∝

L∑
l=0

p(x|S,Φl)
p(x|UBM,Φl)

P (Φl|S, UBM), (4.4)

onde P (Φl|S, UBM) é a probabilidade a priori de uma determinada condição de ruído
dado S e o modelo UBM.

Apesar da Equação 4.4 apresentar a maneira natural de se utilizar os modelos
condicionados a ruído para o cálculo da razão das verossimilhanças de um determinado
vetor de características, duas alterações foram realizadas. A primeira delas diz respeito à
soma ponderada da razão em cada uma das condições de ruído. Ao invés de se utilizar todas
as condições de ruído, a modelagem proposta utiliza apenas aquela que maximiza a razão
das verossimilhanças. Dessa maneira, ao invés de possibilitar a utilização de condições de
ruído incompatíveis com o ruído presente na locução, o sistema utiliza aquele que maximiza
a discrepância entre as hipóteses nula e alternativa. Com essa primeira modificação, temos:

p(x|S)
p(x|UBM) ∝ max

0<l≤L

[
p(x|S,Φl)

p(x|UBM,Φl)
P (Φl|S, UBM)

]
. (4.5)

A segunda modificação diz respeito à utilização da probabilidade a priori de
uma determinada condição de ruído, P (Φl|S, UBM). Ao invés de ponderar a razão das
verossimilhanças com relação a essa probabilidade, é utilizada a razão das verossimilhanças
da locução inteira, para uma condição de ruído específica. Nesse caso, o valor utilizado seria
p(X|S,Φl)/p(X|UBM). Tais probabilidades são calculadas levando em consideração todas
as sub-bandas. Esse valor corresponde, basicamente, ao score produzido pela modelagem
GMM-UBM convencional. A utilização desse valor possui dois efeitos imediatos. O primeiro
deles é que ao invés de utilizar uma probabilidade a priori, a compatibilidade da locução
com uma determinada condição de ruído é realizada na fase de teste. O segundo efeito
é que o score final consiste de uma combinação entre a Teoria dos Dados Ausentes e a
própria modelagem convencional levando em consideração todos os dados, com e sem
compatibilidade com uma determinada condição de ruído. Após essa segunda modificação,
a razão das verossimilhanças da Equação 4.4 se torna:

p(x|S)
p(x|UBM) ∝ max

0<l≤L

[
p(x|S,Φl)

p(x|UBM,Φl)
p(X|S,Φl)
p(X|UBM)

]
, (4.6)

onde p(X|S,Φl) consiste no cálculo da probabilidade convencional do modelo GMM do
locutor S estimado utilizando a condição de ruído Φl com respeito à locução inteira,
utilizando todas as características dos vetores (Equação 2.32).
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Por fim, o método proposto utiliza a Teoria dos Dados Ausentes para melhor
calcular a razão das verossimilhanças para uma determinada condição de ruído. Isso é
realizado de maneira similar à apresentada na Seção 3.3.5, isto é, tentando encontrar
um subconjunto do vetor x, xsub, que possua maior compatibilidade com a condição de
ruído correspondente. Isso é realizado através do chamado Modelo de União a Posteriori
(Equação 3.43), transformando o espaço de busca para um espaço de dimensão menor,
que corresponde ao tamanho do subconjunto de características. A única diferença é que,
ao invés de realizar o cálculo da probabilidade a posteriori levando em consideração os
modelos dos outros locutores em outras condições de ruído (Equação 3.39), nesse método,
a busca é realizada utilizando apenas o modelo UBM. Intuitivamente, tal normalização
maximiza a compatibilidade dos subconjuntos ao maximizar a razão das verossimilhanças
entre o modelo do locutor S naquela condição de ruído específica e o modelo UBM,
universalmente estimado para todas as condições de ruído. Similarmente à Equação 3.45,
temos:

p(x|S,Φl)
p(x|UBM,Φl)

∝ max
0<M≤D

[
p(xsub,M |S,Φl)
p(xsub,M |UBM)

]
, (4.7)

onde p(xsub,M |S,Φl) é a verossimilhança com o Modelo de União a Posteriori para o
locutor S na condição de ruído Φl levando em consideração subconjuntos de tamanho
M . Como descrito na Equação 3.43, tal probabilidade é igual à soma das probabilidades
correspondentes a todos os subconjuntos de tamanho M . Além disso, com a utilização de
características decorrelacionadas, a independência das características pode ser assumida.
Nesse caso, o cálculo da probabilidade de um Modelo de União a Posteriori pode ser
realizado eficientemente. O Apêndice B mostra o algoritmo baseado em programação
dinâmica que foi desenvolvido neste trabalho para a computação das probabilidades da
Equação 3.43.



103

5 Experimentos e Resultados

Neste capítulo, são descritos os experimentos realizados para analisar a robustez
quanto a distorções de ruído de ambiente proporcionada pelas técnicas descritas neste
trabalho. Após a descrição da base de dados, são descritas as medidas de desempenho
utilizadas para realizar as comparações entre os sistemas. Além disso, os experimentos
foram divididos em quatro etapas:

• Teste dos métodos convencionais, que analisa os desempenhos alcançados com
a utilização dos coeficientes MFCC e as modelagens GMM-UBM e GMM-SVM;

• Teste das técnicas de compensação de características, que compara os ga-
nhos de robustez proporcionados pela utilização das técnicas de compensação de
características apresentadas neste trabalho;

• Teste das técnicas de compensação de scores, que analisa os desempenhos
alcançados pela utilização das técnicas de normalização de score Z-norm, T-norm e
da técnica proposta neste trabalho, a NDC-norm;

• e o teste das técnicas de compensação de modelos, que analisa os desempenhos
alcançados pela utilização da técnica de compensação de modelo NAP, para a mode-
lagem GMM-SVM, e das duas técnicas baseadas em treinamento multi-condicional e
Teoria dos Dados Ausentes, aquela descrita na Seção 3.3.5 e aquela proposta neste
trabalho (Seção 4.2).

5.1 Base de dados
A base de dados utilizada nos experimentos é a chamada MIT Mobile Device

Speaker Verification Corpus (MIT-MDSVC), disponibilizada publicamente em 2006 pelo
Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia
de Massachusetts1 (WOO; PARK; HAZEN, 2006). Apesar de um pouco limitada quanto à
quantidade de locutores e locuções, essa base de dados possui uma característica interessante
que a diferencia das demais bases de dados públicas. Tal característica consiste no fato
dessa base ter sido criada especificamente para analisar o desempenho de sistemas de
verificação de locutores que operam sobre telefonia móvel. Como visto anteriormente na
Seção 1.5.5, um dos principais desafios atualmente consiste no desenvolvimento de sistemas
que sejam capazes de lidar com distorções provenientes do ruído ambiente. Tal problema é
inerente às aplicações que operam sobre telefonia móvel, de modo que essa base de dados
1 Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, Massachusetts Institute of Technology (MIT).
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é bastante adequada para a comparação das técnicas de compensação apresentadas (e
propostas) nesse trabalho.

A MIT-MDSVC possui dois conjuntos de locutores: um conjunto de 48 locutores
cadastrados, dos quais 22 são do sexo feminino e 26 do sexo masculino e um conjunto de 40
locutores não cadastrados (impostores), dos quais 17 são do sexo feminino, enquanto que
23 são do sexo masculino. Cada locutor cadastrado participou de duas sessões de gravação
das locuções que ocorreram em dias diferentes. Além disso, cada impostor participou de
uma única sessão de gravação de locuções. O protocolo sugerido pelos criadores da base
de dados utiliza a primeira sessão dos locutores cadastrados para a fase de treinamento e
as duas outras sessões para a fase de teste (testes de verdadeiro e falso positivo). A Tabela
1 mostra tais informações.

Tabela 1: Sessões de gravações presentes na base de dados MIT-MDSVC. No protocolo de
teste sugerido pelos criadores da base de dados, a primeira sessão dos locutores cadastrados
é utilizada na fase de treinamento, enquanto que as outras duas sessões são utilizadas na
fase de teste.

Sessão Quantidade de Locutores Treinamento Teste
Usuários cadastrados - I 48 ×
Usuários cadastrados - II 48 ×

Impostores 40 ×

Cada sessão de gravação gerou um total de 54 locuções para cada locutor. Tais
locuções foram geradas utilizando um dispositivo móvel disponibilizado pela Intel, onde
apareciam as palavras e frases a serem pronunciadas. Com o objetivo de capturar as
distorções provocadas pelas variações acústicas de ambiente, foram variados os microfones
e o ambiente onde a locução foi gravada. Um total de dois microfones foram utilizados, um
sendo o microfone interno do dispositivo e outro sendo um microfone externo conectado
ao dispositivo2. Além disso as gravações foram geradas em três ambientes distintos: um
escritório silencioso (Office), na entrada de um prédio (Lobby), com nível médio de ruído, e
em um cruzamento de ruas movimentadas (Intersection), com alto nível de ruído externo.
O fato das gravações terem sido realizadas em ambientes com níveis de ruído acústico
distintos, o Efeito Lombard (JR et al., 1989; JUNQUA, 1993) é capturado. Como visto
no início do Capítulo 3, tal efeito é definido pelo aumento do tom de voz naturalmente
praticado quando as pessoas estão em ambientes com alto grau de ruído, o que provoca
distorções sobre a locução produzida. Tal efeito não é capturado quando locuções são
geradas em ambientes sem ruído e ruídos artificiais são adicionados a elas3. As 54 locuções
produzidas em cada sessão de cada locutor estão uniformemente distribuídas entre as
2 Em (WOO; PARK; HAZEN, 2006) não há mais detalhes sobre esses tipos de microfones, apenas que

o segundo tipo é denominado como earpiece, que é comumente utilizado em celulares.
3 Na literatura, é comum encontrar experimentos que analisam o desempenho de técnicas de compensação

utilizando locuções que foram degradadas artificialmente. Nesse caso, por exemplo, o Efeito Lombard
não é capturado.



Capítulo 5. Experimentos e Resultados 105

combinações do microfone utilizado e do ambiente de gravação. Isto é, em cada contexto
de gravação, um total de 9 locuções foram geradas (Tabela 2). Tais locuções apresentam
conteúdo fonético variado entre nomes próprios e sabores de sorvetes e possuem duração
média de 1,75 segundos.

Tabela 2: Quantidade de locuções presentes em uma determinada sessão de gravação de
um locutor.

Contexto de Gravação Quantidade de GravaçõesTipo de Microfone Ambiente

Interno
Office 9
Lobby 9

Intersection 9

Externo
Office 9
Lobby 9

Intersection 9

5.2 Metodologia de teste
A metodologia de teste utilizada nos experimentos foi desenvolvida para possibilitar

uma análise sobre a robustez dos sistemas quanto às distorções provenientes de ruído de
ambiente. Assim como no protocolo sugerido pelos criadores da base de dados, apenas a
primeira sessão dos locutores cadastrados foi utilizada na fase de treinamento. Já na fase de
teste, foram utilizadas as locuções presentes na segunda sessão dos locutores cadastrados
e as locuções da sessão dos impostores. Na fase de treinamento, apenas as locuções de
treinamento gravadas no ambiente Office foram consideradas. Isso produz um total de
18 locuções por locutor. Na fase de teste, todas as locuções de teste foram utilizadas,
porém, as medidas foram calculadas separadamente para cada um dos ambientes. Essa
metodologia permite analisar a robustez dos sistemas quando os mesmos são testados
utilizando locuções que contenham incompatibilidade de ambiente. Isto é, treinado em um
ambiente, porém testado em outro.

Para um determinado locutor cadastrado S, o protocolo utiliza as locuções prove-
nientes da segunda sessão de S para calcular os scores positivos do sistema. Isso produz
um total de 18 scores para cada um dos ambientes de teste. Já para o cálculo dos scores
negativos, todas as locuções de todos os impostores foram utilizadas, de modo que, para
cada um dos ambientes, um total de 720 (40×18) scores foram calculados. Tais números
estão expressos na Tabela 3.

Para cada um dos ambientes de teste, os scores positivos e negativos de todos
os locutores foram utilizados para calcular as taxas de FAR e FRR independentes de
locutor. Isto é, variando o limiar de aceitação (Equação 2.3), uma única curva ROC foi
produzida para cada um dos ambientes de teste. A partir dessas curvas ROC, computou-se,
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Tabela 3: Para um determinado locutor, quantidade de locuções de testes positivos e
negativos em cada um dos ambientes de teste.

Quantidade de locuções de teste
Office Lobby Intersection

+ − + − + −
18 720 18 720 18 720

enfim, a medida principal de comparação, que são as taxas de EER (Seção 1.3.3). Mais
precisamente, a medida mais avaliada foi a taxa de EER média:

ERRmédio = 1
3(EEROffice + EERLobby + EERIntersection). (5.1)

Além dessa métrica, foi utilizada uma análise estatística para comparar o desempe-
nho dos sistemas. Para verificar se, estatisticamente, um método é melhor que outro, um
teste de hipóteses foi utilizado. Para avaliar a hipótese de que um determinado sistema
possui desempenho melhor que outro, 48 desempenhos parciais foram produzidos a partir
do ponto de operação definido pelo EER correspondente a um determinado ambiente de
teste. Em cada ambiente, o ponto de operação que leva à taxa de EER define, para cada
usuário, um desempenho diferente. Tais desempenhos foram considerados como amostras
de desempenhos de um determinado sistema. Se considerarmos os resultados dos três
ambientes de teste, para cada sistema, podemos calcular uma amostra de 144 (3 × 48)
desempenhos. Basicamente, cada desempenho da amostra corresponde ao desempenho do
sistema para um determinado locutor em um determinado ambiente de teste. As amostras
de dois sistemas distintos foram utilizadas para decidir, estatisticamente, se um apresenta
melhor desempenho que outro. Utilizando tais amostras, o Teste de Rank Sinalizado de
Wilcoxon4 (WILCOXON e WILCOX, 1964; HIGGINS, 2004) foi empregado. Esse teste
é um teste de hipóteses pareado, isto é, é empregado sobre duas amostras e infere sobre
a distribuição da diferença entre elas. Além disso ele é não-paramétrico e é geralmente
empregado quando as amostras não seguem uma distribuição Normal5.

Dadas duas amostras de desempenhos, digamos X e Y , provenientes de dois
sistemas distintos, e uma amostra Z, que define a diferença entre os desempenhos pareados,
Z = X − Y , 1 ≤ i ≤ 144, o teste foi empregado sobre duas hipóteses:

H0 = Z provém de uma distribuição com mediana igual a zero. (5.2)

e
H1 = Z provém de uma distribuição com mediana maior que zero. (5.3)

4 Wilcoxon Signed-rank Test.
5 Ele corresponde à versão não-paramétrica do paramétrico Teste Pareado de T-Student (Paired

Student’s T-test). Apesar disso, seu desempenho é considerado satisfatório mesmo quando amostras
com distribuição Normal são utilizadas. Por essa razão, nenhum teste de aderência das amostras à
distribuição Normal foi necessário.
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Dessa maneira, o teste foi empregado sob uma forma unilateral, de modo que,
se uma determinada comparação entre dois sistemas passar no teste de hipóteses, será
identificado que, de fato, o desempenho de um (nesse caso, X) se apresentou melhor que o
do outro (Y ). A hipótese alternativa (H1) foi considerada verdadeira apenas se o valor-p6

do teste for inferior a 0, 05, o que significa uma confiança de 95%.

Além disso, o teste de hipóteses, em alguns momentos, foi utilizado para identificar
os sistemas, dentre um conjunto deles, que apresentaram os melhores resultados. Mais
precisamente, para identificar os melhores sistemas de um determinado conjunto deles.
Ao executar o teste aos pares, dois a dois, podemos identificar aqueles sistemas que,
estatisticamente, não foram piores que nenhum outro do conjunto. Dado um conjunto de
sistemas, digamos, C = {X1, X2, ..., Xn}, pode-se realizar o teste pareado dois a dois e
identificar os melhores deles, digamos, os Xi, i ∈ [1, N ], onde @ Xj, j ∈ [1, N ], tal que
o teste de hipóteses demonstrou que Xj possui desempenho superior a Xi. Em outras
palavras, pode-se encontrar um conjunto de sistemas C ′ ⊂ C tal que, se Xi ∈ C ′, então:

1. Xi apresentou desempenho superior a Xj 6∈ C ′ e

2. não apresentou desempenho superior (e nem inferior7) a Xk ∈ C ′, i 6= k.

5.3 Teste dos métodos convencionais
Nesse primeiro experimento, são testados os métodos tradicionais utilizados no

desenvolvimento de sistemas de verificação de locutores. Basicamente, as características
utilizadas foram os coeficientes MFCC (Seção 2.4.1.2). Além disso, foram testados as
modelagens GMM-UBM (Seção 2.5.3) e GMM-SVM (Seção 2.5.5).

Para a extração dos coeficientes MFCC, os sinais de voz sofreram primeiramente o
processo de pré-ênfase (Seção 2.3.1). O sinal foi então segmentado em janelas de 20ms
utilizando a função de janelamento de Hamming (Seção 2.4.1)8. Por fim, um total de 19
coeficientes MFCC foram extraídos de cada janela utilizando um banco de filtros com 29
filtros igualmente espaçados na escala Mel. Experimentos foram realizados para três casos:

• Sem extração dos coeficientes delta;

• com a extração apenas dos coeficientes delta de primeira ordem (produzindo um
total de 38 coeficientes);

6 P-value.
7 Observa-se que, estatisticamente, não há diferença de desempenho entre os sistemas contidos no

conjunto C ′.
8 Como mencionado na Seção 2.3.2, nenhuma técnica de detecção de atividade de voz foi utilizada. Em

experimentos preliminares, foi verificado que não há ganho de desempenho relevante quando as partes
do sinal que não possuem voz são descartadas. Isso ocorre porque a maior parte do sinal contém voz,
uma vez que as locuções são de curta duração.
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• com a extração de ambos os coeficientes delta de primeira e segunda ordem (produ-
zindo um total de 57 coeficientes).

Para a modelagem GMM-UBM, um único UBM foi estimado, via algoritmo EM,
utilizando todas as locuções de treinamento disponíveis, isto é, todas as locuções de
todos os locutores. Nesse caso, todos os vetores extraídos das 864 (18 × 48) locuções
foram utilizados. Primeiramente, UBMs dependente de gênero foram estimados utilizando
locuções provenientes ou do sexo masculino ou do sexo feminino. O UBM do gênero
masculino foi estimado utilizando as 468 (26 × 18) locuções dos locutores masculinos
cadastrados, enquanto que o do gênero feminino foi estimado utilizando as 396 (22× 18)
locuções restantes. Os UBMs dependentes de gênero então foram combinados (ver Seção
2.5.2) para geração do UBM final. Para a geração de um UBM com M distribuições, os
UBMs dependentes de gêneros possuíram M/2 componentes. Os modelos dos locutores
foram então estimados a partir da adaptação MAP do UBM final. Para a estimação do
modelo de um locutor, foram utilizadas as 18 locuções disponíveis para ele. Na fase de teste,
o score do sistema foi computado utilizando C = 5 (ver Seção 2.5.3.1). Nos experimentos,
o número de componentes do UBM foi variado entre os valores 16, 32, 64, 128, 256, 512 e
1024.

Através das considerações expostas, podemos observar que 21 configurações foram
testadas para a modelagem GMM-UBM (3 configurações de características e 7 de mo-
delagem). Através da metodologia estatística exposta na Seção 5.2, duas configurações
de sistema que são melhores que as demais foram encontradas. A Tabela 4 mostra os
resultados obtidos por essas duas configurações. Como pode-se observar, os melhores
resultados foram obtidos quando coeficientes delta foram utilizados no processo de extra-
ção dos coeficientes MFCC. Além disso, apenas uma quantidade específica de número de
distribuições maximiza o desempenho dessas configurações de características. Isso significa
que a variação do número de distribuições do UBM se mostrou ser um fator importante
no desenvolvimento de sistemas que seguem a modelagem GMM-UBM.

Pela análise da Tabela 4, fica evidente a queda de desempenho dos sistemas quando
há incompatibilidade de ambiente entre as locuções utilizadas nas fases de treinamento e
teste. Analisando a configuração que apresentou melhor taxa de EER médio (onde ambos
os coeficientes delta são utilizados), quando as locuções não apresentam incompatibilidade
(ambiente de teste Office), a taxa de EER é de 7, 18%. Quando o sistema é testado em
ambientes com médio grau de incompatibilidade (ambiente Lobby), a taxa de EER sobe
para 18, 86%, apresentando uma queda de desempenho de 162, 67%. E quando há ainda
mais incompatibilidade de ambiente (ambiente Intersection), a taxa de EER sobe para
24, 55%, o que representa uma queda de desempenho de 241, 92%.

Para os testes utilizando a modelagem GMM-SVM, o UBM final foi estimado
seguindo a mesma metodologia utilizada na modelagem GMM-UBM. A função de kernel



Capítulo 5. Experimentos e Resultados 109

Tabela 4: Os melhores resultados obtidos utilizando a modelagem GMM-UBM e variando
as configurações de características (coeficientes delta) e variando as configurações de
modelagem (número de distribuições do UBM).

Características # Distribuições EER(%) EER médio (%)Office Lobby Intersection
MFCC, δ1 32 8,56 19,90 24,32 17,59
MFCC, δ1, δ2 64 7,18 18,86 24,55 16,86

utilizada foi a padrão (Kernel linear para supervetores GMM, Seção 2.5.5). Primeiramente,
a partir do UBM estimado, os supervetores GMM foram calculados para cada uma das
locuções de treinamento. Para o treinamento do SVM de um determinado locutor, seus 18
supervetores foram utilizados como amostras da classe positiva, enquanto que o restante
dos 846 (47× 18) supervetores foram utilizados como amostras negativas. O número de
distribuições também foi variado entre os mesmos valores daqueles do teste da modelagem
GMM-UBM. Porém, nesse teste, as configurações de características foram fixadas para
aquelas encontradas no teste estatístico da modelagem GMM-UBM, isto é, foram testadas
a utilização dos coeficientes delta, apenas. Nesse experimento, portanto, foram testadas
14 configurações (2 de características e 7 de modelagem). Mais uma vez, a metodologia
estatística foi utilizada para identificar o melhor subconjunto de configurações. Nesse caso,
apenas um subconjunto foi considerado melhor que os demais. A Tabela 5 mostra os
melhores resultados obtidos para a melhor configuração encontrada.

Tabela 5: O melhor resultado obtido utilizando a modelagem GMM-SVM as variar as
configurações de características (utilização do coeficiente delta de primeira ordem ou
a utilização dos dois coeficientes deltas de primeira e segunda ordem) e variando as
configurações de modelagem (número de distribuições do UBM).

Características # Distribuições EER(%) EER médio (%)Office Lobby Intersection
MFCC, δ1, δ2 256 5,09 13,66 16,64 11,80

Mais uma vez, o teste estatístico foi aplicado para verificar se o melhor desempenho
encontrado pela utilização da modelagem GMM-SVM (Tabela 5) foi superior aos melhores
desempenhos encontrados pela utilização da modelagem GMM-UBM (Tabela 4). E, de fato,
constatou-se que não só o EER médio diminuiu consideravelmente como, estatisticamente,
o aumento de desempenho realmente aconteceu. Apesar da necessidade de se utilizar
mais distribuições no UBM, as taxas de erro em cada um dos ambientes diminuiu. Tal
experimento mostra a superioridade da modelagem GMM-SVM sobre a modelagem GMM-
UBM quando as características convencionais (coeficientes MFCC) são utilizadas. Apesar
disso, ainda se observa uma queda brusca de desempenho quando há incompatibilidade de
ambiente entre as locuções utilizadas nas fases de treinamento e teste.
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5.4 Teste das técnicas de compensação de características
Nessa fase dos experimentos, foram experimentadas as técnicas de compensação de

características apresentadas na Seção 3.1. As técnicas foram aplicadas ao método de extra-
ção dos coeficientes MFCC, empregado na fase anterior dos experimentos. Primeiramente,
foram aplicadas as técnicas separadamente, sem nenhuma combinação delas. As técnicas
aplicadas foram:

1. Subtração de Média Cepstral (CMS) (Seção 3.1.1);

2. Normalização de Média Cepstral (CMN) (Seção 3.1.1);

3. Filtragem RASTA (Seção 3.1.2);

4. Deformação de características (FW) (Seção 3.1.3);

5. A utilização de coeficientes de amplitudes decorrelacionadas (DAC9) (Seção 3.1.4).

Das técnicas expostas, todas são diretamente aplicadas ao processo de extração
dos coeficientes MFCC, o que não altera o número de coeficientes produzidos, com exceção
da utilização dos coeficientes de amplitudes decorrelacionadas. Nesse caso específico,
o processo de extração seguiu os passos apresentados na Seção 3.1.4, produzindo um
total fixo de 40 coeficientes, uma vez que apenas os coeficientes delta de primeira ordem
foram utilizados10. No restante das técnicas, testes foram realizados utilizando as três
configurações de características (utilização dos coeficientes delta).

Para cada uma das técnicas, a modelagem GMM-UBM seguiu o mesmo procedi-
mento utilizado na fase anterior dos experimentos. Mais uma vez, o número de distribuições
foi variado entre os valores 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Para as quatro primeiras técni-
cas, foram testadas 21 configurações diferentes (3 de características e 7 de modelagem),
enquanto que para a quarta, foram testadas apenas 7 configurações, que são as de mo-
delagem (número de distribuições do UBM). Mais uma vez, para todas as configurações
de uma determinada técnica, o teste estatístico foi aplicado para identificar as melhores
configurações de cada uma delas. A Tabela 6 mostra os melhores resultados obtidos para
cada técnica de compensação de características.

A análise da Tabela 6 nos permite observar que, para todas as técnicas, com exceção
da técnica CMN, os melhores resultados foram obtidos com a utilização de ambos os
coeficientes delta de primeira e segunda ordem. Mesmo no caso da técnica CMN, a melhor
taxa de EER médio foi alcançada com essa configuração. Através da aplicação do teste de
9 Decorrelated Amplitudes Coefficients.
10 Nesse experimento, optou-se por não variar as configurações dessa característica (em termos de

coeficientes delta), uma vez que isso é fixado nos trabalhos que propõem a utilização desse tipo de
características (NADEU; HERNANDO; GORRICHO, 1995; PALIWAL, 1999).
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Tabela 6: Para cada uma das técnicas de compensação testadas, apresenta os melhores
resultados utilizando a modelagem GMM-UBM ao variar as configurações de características
(utilização dos coeficientes delta) e as configurações de modelagem (número de distribuições
do UBM).

Características # EER(%) EER médio (%)Distribuições Office Lobby Intersection
CMS, δ1, δ2 64 6,37 13,08 19,47 12,97

CMN, δ1
64 6,50 12,62 15,74 11,62
128 7,39 12,96 14,35 11,57

CMN, δ1, δ2 64 6,83 12,13 15,18 11,38

FW, δ1, δ2
64 6,71 12,95 14,73 11,46
128 7,18 12,96 13,77 11,30

RASTA, δ1, δ2
32 7,18 12,73 16,32 12,08
64 8,12 12,15 14,58 11,62

DAC, δ1
32 7,54 14,81 20,14 14,16
64 7,99 14,93 19,69 14,20

hipóteses, todas as configurações da Tabela 6 apresentaram desempenhos estatisticamente
superiores àqueles encontrados pelo método convencional (Tabela 4).

O próximo passo tomado para a análise das técnicas de compensação de caracterís-
ticas consistiu da realização dos testes com as técnicas combinadas. Como mencionado
na Seção 3.1.5, as técnicas de compensação apresentadas operam em etapas distintas do
processo de extração dos coeficientes MFCC. Por exemplo, as técnicas de filtragem RASTA
e a utilização de coeficientes de amplitudes decorrelacionadas (DAC) operam sobre os
logaritmos das respostas obtidas pela passagem da janela do sinal pelo banco de filtros. Já
as técnicas CMS e FW operam sobre os coeficientes MFCC já computados. É importante
ressaltar que essas técnicas são geralmente aplicadas antes do cálculo dos coeficientes delta.
E por fim, a técnica CMN é aplicada sobre o conjunto final de coeficientes. Diante dessas
observações podemos realizar as combinações entre esses três conjuntos de técnicas:

• C1: {RASTA, DAC};

• C2: {CMS, FW};

• C3: {CMN}.

Obviamente, também há a opção da ausência de alguma técnica presente em um
desses conjuntos. A Tabela 7 apresenta as possíveis combinações.

Para produção dos resultados referentes às combinações apresentadas na Tabela 7,
foram consideradas as mesmas possibilidades de configurações das características referentes
à utilização dos coeficientes delta, com exceção das combinações que utilizam a técnica
DAC, onde apenas a configuração que utiliza o coeficiente delta de primeira ordem foi
utilizada. Além disso, mais uma vez, foram variados os números de distribuições do UBM
entre os mesmos valores utilizados anteriormente. A Tabela 8 mostra, para cada uma das
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Tabela 7: Possíveis combinações entre as técnicas de compensação de características.
C1 C2 C3
- CMS CMN
- FW CMN

RASTA - CMN
DAC - CMN

RASTA CMS -
RASTA FW -
DAC CMS -
DAC FW -

RASTA CMS CMN
RASTA FW CMN
DAC CMS CMN
DAC FW CMN

combinações, os melhores resultados identificados através do teste de hipóteses. Além disso,
estatisticamente, constatou-se que cada uma das combinações apresentaram desempenho
estatisticamente superior aos desempenhos encontrados quando os coeficientes MFCC
puros foram utilizados (Tabela 4).

Tabela 8: Para cada uma das combinações de técnicas de compensação testadas, apresenta
os melhores resultados utilizando a modelagem GMM-UBM ao variar as configurações de
características (utilização dos coeficientes delta) e as configurações de modelagem (número
de distribuições do UBM).

Características # EER(%) EER médio (%)Distribuições Office Lobby Intersection
CMS, CMN, δ1, δ2 64 6,37 12,62 14,73 11,24

FW, CMN, δ1, δ2
64 6,94 12,15 14,82 11,30
128 6,94 12,85 14,81 11,54

RASTA, CMN, δ1 64 7,52 12,50 13,79 11,27
RASTA, CMN, δ1, δ2 64 7,87 12,27 12,62 10,92

DAC, CMN, δ1

32 6,50 12,15 14,93 11,19
64 6,83 12,62 14,24 11,23
128 6,37 12,27 13,66 10,76

RASTA, CMS, δ1 32 7,52 12,03 15,51 11,69

RASTA, CMS, δ1, δ2
32 7,64 12,04 15,72 11,80
64 7,06 11,46 15,37 11,30

RASTA, FW, δ1 64 7,06 12,86 13,19 11,04
DAC, CMS, δ1 64 7,99 14,35 18,98 13,77
DAC, FW, δ1 64 6,47 12,63 13,65 10,92
RASTA, CMS, CMN, δ1, δ2 64 7,52 12,39 12,99 10,97
RASTA, FW, CMN, δ1 64 7,64 12,63 14,00 11,42
RASTA, FW, CMN, δ1, δ2 64 7,64 12,15 13,54 11,11

DAC, CMS, CMN, δ1

32 6,60 12,27 14,81 11,23
64 6,94 12,50 13,43 10,96
128 6,80 12,62 14,33 11,25

DAC, FW, CMN, δ1 64 6,72 12,27 13,19 10,73

A fim de facilitar a análise do efeito de combinar diferentes técnicas de compensação
de características, o teste estatístico foi aplicado a todas as configurações de todos os testes
até agora realizados utilizando a modelagem GMM-UBM. Relembrando, as configurações
até agora experimentadas foram: utilização de coeficientes delta, número de distribuições



Capítulo 5. Experimentos e Resultados 113

do UBM, utilização das técnicas de compensação de características e a combinação dessas
técnicas. Até o momento, um total de 294 configurações diferentes foram levadas em
consideração para produção dos resultados expostos nas Tabelas 4, 6 e 8. Ao aplicar o teste
estatístico a todas essas configurações, foi identificado o conjunto das melhores configurações
para a modelagem GMM-UBM. Um total de 12 configurações foram encontradas e elas
estão expostas na Tabela 9.

Tabela 9: Apresenta os resultados obtidos pelas melhores configurações identificadas a partir
de todas as configurações existentes para a modelagem GMM-UBM. Tais configurações
dizem respeito à utilização de coeficientes delta, ao número de distribuições do UBM, à
utilização das técnicas de compensação de características e à combinação dessas técnicas.

Características # EER(%) EER médio (%)Distribuições Office Lobby Intersection
CMS, CMN, δ1, δ2 64 6,37 12,62 14,73 11,24
RASTA, CMN, δ1, δ2 64 7,87 12,27 12,62 10,92

DAC, CMN, δ1

32 6,50 12,15 14,93 11,19
64 6,83 12,62 14,24 11,23
128 6,37 12,27 13,66 10,76

RASTA, CMS, δ1, δ2 64 7,06 11,46 15,37 11,30
RASTA, FW, δ1 64 7,06 12,86 13,19 11,04
DAC, FW, δ1 64 6,47 12,63 13,65 10,92
RASTA, CMS, CMN, δ1, δ2 64 7,52 12,39 12,99 10,97
RASTA, FW, CMN, δ1, δ2 64 7,64 12,15 13,54 11,11
DAC, CMS, CMN, δ1 64 6,94 12,50 13,43 10,96
DAC, FW, CMN, δ1 64 6,72 12,27 13,19 10,73

Apesar de um total de 12 configurações terem sido encontradas, apenas 10 combina-
ções de técnicas de compensação de características diferentes compõem essas configurações.
Isso ocorreu porque, para a combinação (DAC, CMN, δ1), três resultados distintos foram
considerados como os melhores. Tais resultados diferem entre si apenas pela quantidade
de distribuições contidas no UBM. A principal conclusão que podemos chegar a partir dos
resultados expostos na Tabela 9 é que combinar técnicas de compensação de características
aparenta proporcionar uma melhor robustez ao sistemas quando comparado à utilização
apenas de uma técnica. Além disso uma considerável diversidade de combinações apresentou
resultados estatisticamente comparáveis, o que dificulta a identificação da superioridade de
uma técnica frente à outra. Isto é, nenhuma técnica se mostrou definitivamente necessária
para se alcançar ganhos de robustez, todas aparecem em alguma combinação. A seguir
iremos analisar o ganho de robustez proporcionado por essas técnicas quando a modelagem
GMM-SVM foi utilizada.

A mesma metodologia aplicada anteriormente foi aplicada à modelagem GMM-
SVM. Por questões de simplicidade, é mostrado o conjunto de configurações que apresentou
os melhores resultados. Mais uma vez, esse conjunto foi identificado através da mesma
metodologia estatística aplicada anteriormente. As mesmas 294 configurações utilizadas
no teste da modelagem GMM-UBM foram consideradas. A Tabela 10 mostra os resultados
alcançados pelas melhores configurações encontradas.
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Tabela 10: Apresenta os resultados obtidos pelas melhores configurações identificadas a
partir de todas as configurações existentes para a modelagem GMM-UBM. Tais configura-
ções dizem respeito à utilização de coeficientes delta, ao número de distribuições do UBM,
à utilização das técnicas de compensação de características e à combinação dessas técnicas.

Características # EER(%) EER médio (%)Distribuições Office Lobby Intersection
CMS, δ1, δ2 512 5,81 11,69 16,07 11,19
CMN, δ1 256 6,00 12,29 14,93 11,07

CMN, δ1, δ2
128 5,67 11,69 15,75 11,04
256 5,56 11,81 15,51 10,96

CMS, CMN, δ1, δ2 512 6,13 12,38 14,70 11,07

A primeira observação importante é que o número de configurações encontradas
na modelagem GMM-SVM é bem menor que o número de configurações encontradas
na modelagem GMM-UBM. Das 5 configurações encontradas, apenas 4 combinações de
técnicas de compensação de características demonstraram ser estatisticamente superiores
às demais. A segunda (e principal) observação consiste no fato de que, diferentemente
do que foi observado pela modelagem GMM-UBM, as técnicas que mostraram melhores
desempenhos são, exclusivamente, técnicas de normalização de vetores de características
(CMS e CMN). Sabe-se que a utilização de vetores normalizados geralmente permite um
melhor desempenho de SVMs, mas é importante ressaltar que as técnicas de normalização
empregadas operam sobre o espaço de características, enquanto que os SVMs dos locutores
são treinados sobre o espaço dos supervetores GMM. Mesmo assim, ao se normalizar os
vetores de características, as médias das distribuições do UBM possuem grande chance de
também estarem normalizadas (ou pelo menos permanecerem em um intervalo próximo
daquele encontrado pela normalização). Dessa maneira, a adaptação MAP desse modelo
utilizando vetores de características também normalizados produzem o mesmo efeito sobre
os supervetores GMM, o que possibilita um aumento de desempenho dos SVMs. A ideia
de não existir necessidade de aplicar técnicas de compensação de características diferentes
das simples normalizações CMS e CMN é respaldada pelos resultados apresentados na
Tabela 10 e se mostra bastante interessante para a modelagem GMM-SVM, uma vez que
torna o processo de extração de características menos custoso.

Por fim, o último teste realizado consistiu da comparação entre as melhores confi-
gurações encontradas pelas modelagens GMM-UBM e GMM-SVM. Basicamente, o teste
estatístico foi aplicado ao conjunto de configurações formado pelas configurações expostas
nas Tabelas 10 e 9. O resultado foi um pouco supreendente, uma vez que ele mostrou que
todas as configurações se mostraram equivalentes, isto é, nada se pode afirmar estatistica-
mente sobre a diferença de desempenho entre elas. Tal fato se contrasta com o resultado
observado na Seção 5.3, onde um aumento considerável de desempenho foi encontrado
quando a modelagem GMM-SVM foi utilizada. Mas esse último resultado corrobora com
a ideia de que, ao aplicar combinações de técnicas de compensação de características ao
processo de extração dos coeficientes MFCC, desempenhos similares podem ser alcançados
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pelas modelagens GMM-UBM e GMM-SVM.

5.5 Teste das técnicas de compensação de scores
Nessa terceira fase dos experimentos, foram testadas as técnicas de compensação

de scores apresentadas neste trabalho. As técnicas utilizadas nos experimentos foram a
Z-norm (Seção 3.2.1), a T-norm (Seção 3.2.2) e a técnica proposta NDC-norm (Seção 4.1).
Como este trabalho se concentra na análise dos sistemas quanto à robustez de ruído de
ambiente, a técnica H-norm (Seção 3.2.3) não foi considerada. Tais técnicas foram testadas
utilizando ambas as modelagens GMM-UBM e GMM-SVM.

Primeiramente, utilizando a modelagem GMM-UBM, essas técnicas foram aplicadas
ao sistema convencional, sem a aplicação de técnicas de compensação de características.
A configuração fixada para realizar esse primeiro teste foi a configuração que apresentou
melhor taxa de desempenho (EER médio). Como pode ser observado na Tabela 4, essa
configuração utiliza os coeficientes MFCC e os coeficientes delta de primeira e segunda
ordem. Além disso, o número de distribuições do UBM e dos modelos dos locutores
também foi fixada em 64. Nessa configuração, as três técnicas de compensação de scores
foram aplicadas e os resultados computados utilizando a mesma metodologia utilizada
até o momento. A Tabela 11 mostra os resultados obtidos. Além disso, para facilitar a
comparação essa tabela também expõe os resultados obtidos quando nenhuma técnica de
compensação de scores é utilizada. Esse resultado, portanto, é o mesmo apresentado na
Tabela 4.

Tabela 11: Apresenta os resultados obtidos pela aplicação das técnicas de compensação de
scores Z-norm, T-norm e NDC-norm utilizando a modelagem GMM-UBM. A configuração
foi fixada para aquela que apresentou a menor taxa de EER médio quando foram experi-
mentadas as configurações sem a utilização de técnicas de compensação de características.
Tal configuração utiliza os coeficientes MFCC e os coeficientes delta de primeira e segunda
ordem. Além disso, o número de distribuições do UBM e dos modelos dos locutores é 64.

Método de Compensação EER(%) EER médio (%)Office Lobby Intersection
- 7,18 18,86 24,55 16,86
Z-norm 6,25 16,23 23,96 15,48
T-norm 6,37 19,44 24,65 16,82
NDC-norm 6,30 19,43 24,34 16,69

Apesar de todas as três técnicas terem apresentado taxa de EER médio inferiores
ao apresentado pelo método convencional, apenas a técnica Z-norm apresentou melhora
estatisticamente relevante. Isso foi verificado, mais uma vez, através da aplicação do teste
de hipóteses. Podemos observar que todos os métodos foram capazes de diminuir as taxas
de erro no ambiente de teste Office. Como explicado anteriormente, essas técnicas visam o
mapeamento dos scores produzidos por diferentes locutores para um intervalo em comum,
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de modo que um único limiar de aceitação possa ser utilizado para todos os locutores. Tal
transformação se mostrou eficaz para o ambiente em que não há incompatibilidade de
ambiente, mas não se mostrou tão eficaz assim nos outros ambientes de teste. Apenas a
técnica Z-norm apresentou melhora de desempenho nos três ambientes.

O próximo passo do experimento consistiu na verificação da eficácia desses métodos
aliados a alguma técnica de compensação de características. Mais uma vez, a configuração
dos sistemas foi fixada para aquela que apresentou menor taxa de EER médio. Pela Tabela
9, pode-se observar que essa configuração utiliza a combinação das técnicas DAC, FW e
CMN. Além disso, apenas os coeficientes delta de primeira ordem foram computados e
o número de distribuições do UBM foi fixado em 64. A Tabela 12 mostra os resultados
obtidos pelas técnicas de compensação de scores. Além disso, a tabela também mostra o
resultado obtido sem utilizar qualquer uma das técnicas.

Tabela 12: Apresenta os resultados obtidos pela aplicação das técnicas de compensação de
scores Z-norm, T-norm e NDC-norm utilizando a modelagem GMM-UBM. A configuração
foi fixada para aquela que apresentou a menor taxa de EER médio quando foram utilizadas
as técnicas de compensação de características. Tal configuração utiliza a combinação das
técnicas DAC, FW e CMN e apenas os coeficientes delta de primeira ordem. Além disso,
nessa configuração, o número de distribuições do UBM e dos modelos dos locutores foi
fixado em 64.

Método de Compensação EER(%) EER médio (%)Office Lobby Intersection
- 6,72 12,27 13,19 10,73
Z-norm 5,90 11,91 12,04 9,95
T-norm 6,25 11,57 13,43 10,42
NDC-norm 6,43 11,49 13,21 10,38

Mais uma vez, pode-se observar uma diminuição nas taxas de EER médio. Tal
diminuição foi provocada principalmente pelo aumento de desempenho dos sistemas no
ambiente Office. Mais uma vez, a técnica Z-norm se mostrou superior às demais, porém,
diferente do teste anterior, o teste de hipóteses indicou que essa técnica não apresentou
ganho de desempenho estatisticamente relevante. O teste de hipóteses foi aplicado também
aos desempenhos das técnicas T-Norm e NDC-Norm, que também não apresentaram
nenhum ganho estatístico. Os resultados das Tabelas 11 e 12 nos permite observar que
essas técnicas não apresentaram ganho relevante no que diz respeito à robustez de ruído de
ambiente. De fato, tais técnicas se propõem a melhorar a escolha do limiar de aceitação do
sistema e não realizam operações direcionadas especificamente para suavizar distorções de
ambiente. A seguir serão vistos os resultados obtidos ao utilizar a modelagem GMM-SVM.

Para a modelagem GMM-SVM, inicialmente foi escolhida a configuração que
apresentou menor taxa de EER médio sem a utilização de técnicas de compensação de
características. Essa configuração é mostrada na Tabela 5. Ela utiliza os coeficientes
MFCC com a inclusão dos coeficientes delta de primeira e segunda ordem e o número de
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distribuições do UBM é 256. A Tabela 13 mostra os resultados obtidos pelas três técnicas
de compensação de scores e também reapresenta o resultado mostrado na Tabela 5.

Tabela 13: Apresenta os resultados obtidos pela aplicação das técnicas de compensação de
scores Z-norm, T-norm e NDC-norm utilizando a modelagem GMM-SVM. A configuração
foi fixada para aquela que apresentou a menor taxa de EER médio sem a utilização
das técnicas de compensação de características. Essa configuração utiliza os coeficientes
MFCC com a inclusão dos coeficientes delta de primeira e segunda ordem e o número de
distribuições do UBM é 256.

Método de Compensação EER(%) EER médio (%)Office Lobby Intersection
- 5,09 13,66 16,64 11,80
Z-norm 5,44 14,58 16,78 12,27
T-norm 5,34 14,00 16,89 12,08
NDC-norm 5,37 6,71 16,76 9,65

Diferentemente dos resultados obtidos com a utilização da modelagem GMM-UBM,
a aplicação das técnicas Z-norm e T-norm não melhoraram a taxa de EER médio do
sistema. Tais técnica apresentaram desempenho inferior à modelagem tradicional em
todos os ambientes. Por outro lado, a taxa de EER médio diminuiu consideravelmente
quando a técnica NDC-norm foi utilizada. Além disso, o teste de hipóteses indicou que,
estatisticamente, o aumento de desempenho de fato ocorreu. O ganho de desempenho
ocorreu de fato no ambiente Lobby, enquanto que houve uma leve perda nos outros dois
ambientes. Tais resultados indicam que o mapeamento dos scores para o intervalo [0, 1]
provocado pela técnica possui uma adequação melhor para os classificadores SVM do que
para os GMMs.

A última etapa dessa fase dos experimentos consistiu no teste das três técnicas
utilizando a modelagem GMM-SVM com a aplicação das técnicas de compensação de
características. Mais uma vez, a configuração foi fixada para aquela que apresentou menor
taxa de EER médio. Observando a Tabela 10, pode-se identificar essa configuração como
aquela que utiliza os coeficientes MFCC anexados aos coeficientes delta de primeira e
segunda ordem e aplica a normalização CMN. Além disso, tal configuração utiliza 256
distribuições no UBM. A Tabela 14 mostra os resultados obtidos pelas três técnicas e
reitera o resultado obtido sem a utilização de nenhuma técnica de compensação de scores.

O mesmo comportamento observado no teste anterior foi observado também nos
resultados apresentados na Tabela 14. Além de ser a única das três técnicas que diminuiu
a taxa de EER médio do sistema, a normalização NDC-norm apresentou ganho de desem-
penho estatisticamente relevante. Além disso, o maior ganho também foi observado no
ambiente Lobby, apesar de também ter havido ganho de desempenho no ambiente Office.
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Tabela 14: Apresenta os resultados obtidos pela aplicação das técnicas de compensação de
scores Z-norm, T-norm e NDC-norm utilizando a modelagem GMM-SVM. A configuração
foi fixada para aquela que apresentou a menor taxa de EER médio através da utilização
de técnicas de compensação de características. Essa configuração utiliza os coeficientes
MFCC com a inclusão dos coeficientes delta de primeira e segunda. Os coeficientes são
normalizados pela técnica CMN e o número de distribuições do UBM é 256.

Método de Compensação EER(%) EER médio (%)Office Lobby Intersection
- 5,56 11,81 15,51 10,96
Z-norm 5,79 11,91 15,39 11,03
T-norm 5,44 12,15 15,28 10,96
NDC-norm 4,63 7,44 15,32 9,13

5.6 Teste das técnicas de compensação de modelo
Nessa quarta e última etapa dos experimentos, foram realizados testes utilizando

as principais técnicas de compensação de modelo apresentadas neste trabalho. Foram
consideradas a técnica NAP para a modelagem GMM-SVM (Seção 3.3.3) e, para a
modelagem GMM-UBM, foram consideradas a técnica apresentada na Seção 3.3.5 e a
técnica proposta na Seção 4.2. Esses experimentos e os resultados obtidos estão descritos
nas próximas seções.

5.6.1 Teste da técnica NAP

Como visto na Seção 3.3.3, a técnica NAP é a principal técnica de compensação de
modelo proposta para a modelagem GMM-SVM. O experimento realizado com essa técnica
levou em consideração todas as 294 configurações resultantes da variação do conjunto
de características extraído das locuções e o número de distribuições do UBM. Todas
as combinações de técnicas de compensação de características foram consideradas e o
número de distribuições do UBM foi variado entre os valores 16, 32, 64, 128, 256, 512 e
1024. Tais configurações foram as mesmas consideradas para a produção dos resultados
apresentados anteriormente na Tabela 10. A aplicação da técnica NAP seguiu os mesmos
passos apresentados na Seção 3.3.3 e o valor de K foi fixado em 64.

Após a computações dos desempenhos dos sistemas, o teste de hipóteses foi aplicado
para identificação do conjunto das configurações que apresentaram melhores desempenhos.
A Tabela 15 mostra os resultados obtidos pelas melhores configurações identificadas.

Mais uma vez, as configurações que apresentaram melhores resultados utilizam
exclusivamente técnicas de normalização de características. Tal fato também foi observado
anteriormente pelos resultados apresentados na Tabela 10. As melhores configurações
identificadas nesse teste também foram identificadas anteiormente como as melhores, o que
reitera a ideia de que técnicas de normalização de características são as mais apropriadas
para a modelagem GMM-SVM. Apesar de três dessas configurações terem apresentado
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Tabela 15: Apresenta os resultados obtidos pelas melhores configurações através da aplica-
ção da técnica NAP à modelagem GMM-SVM convencional. Foram consideradas todas as
294 configurações existentes. Tais configurações dizem respeito à utilização dos coeficientes
delta, ao número de distribuições do UBM, à utilização das técnicas de compensação de
características e à combinação dessas técnicas.

Características # EER(%) EER médio (%)Distribuições Office Lobby Intersection
CMS, δ1, δ2 512 5,67 11,81 15,97 11,15

CMN, δ1, δ2
128 5,67 11,69 15,85 11,07
256 5,56 12,04 15,06 10,89

CMS, CMN, δ1, δ2 512 6,15 12,38 14,58 11,04

menor taxa de EER médio quando comparadas à modelagem convencional, nenhum ganho
estatístico pôde ser observado. De fato, ao aplicar o teste de hipóteses sobre o conjunto de
desempenhos dos sistemas presentes em ambas as Tabelas 10 e 15, observou-se que todas
as configurações não apresentam diferenças estatísticas de desempenho.

A ideia por trás da técnica NAP é encontrar um sub-espaço do espaço original dos
supervetores GMM que apresenta as distorções encontradas nas locuções de treinamento.
No caso específico desse experimento, as locuções de treinamento são produzidas em
uma única sessão, de modo que as locuções não devem apresentar tanta diversidade
intra-locutores. Por outro lado, a técnica deve ser capaz de identificar melhor as distorções
existentes quando há alguma variedade entre as locuções. Uma alternativa para melhor
aproveitar esse fato seria uma combinação entre a técnica NAP e o treinamento multi-
condicional (ver Seção 3.3.5). Ao sintetizar locuções com diferentes condições de ruído,
a técnica NAP deve ser capaz de identificar esse sub-espaço responsável pelas distorções
e eliminá-lo na fase de teste, aumentando a robustez do sistema quanto a distorções de
ambiente.

5.6.2 Teste das técnicas que combinam treinamento multi-condicional e Teoria
dos Dados Ausentes

A última etapa dos experimentos consistiu no teste das duas técnicas que combinam
os conceitos de treinamento multi-condicional e Teoria dos Dados Ausentes. A primeira
técnica considerada foi proposta em (MING et al., 2007) e é descrita na Seção 3.3.5. A
segunda técnica considerada nessa parte do experimento foi aquela proposta neste trabalho
(Seção 4.2).

Em ambas as técnicas, as condições de ruído utilizadas no treinamento multi-
condicional foram produzidas através da inserção de ruído pela abordagem eletrônica
(computacional) e não acústica, como em (MING et al., 2007). Os mesmos níveis de ruído
utilizado pelos autores foram utilizados, isto é, níveis de SNR variando entre 4 e 20 ao
passo de 2. Isso gerou um total de 10 condições de ruído: aquela composta pelas locuções
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originais e as 9 condições resultantes da variação do SNR. Para a técnica apresentada na
Seção 3.3.5, os modelos dos locutores foram estimados, em cada condição de ruído, através
do algoritmo EM. O procedimento de decisão foi realizado exatamente como descrito nessa
seção, utilizando todos os modelos de todos os locutores para realizar a normalização da
Equação 3.39. Esse procedimento se mostrou bastante custoso, uma vez que o algoritmo
que calcula a probabilidade dos modelos de união a posteriori (Apêndice B) precisou ser
executado para cada vetor levando em consideração cada um dos 480 modelos resultantes
do treinamento multi-condicional.

Já para a técnica proposta na Seção 4.2, um único modelo UBM foi estimado,
via algoritmo EM, utilizando todas as locuções do treinamento multi-condicional. Assim
como descrito na Seção 4.2, os modelos dos locutores, em cada condição de ruído, foram
estimados através da adaptação MAP do modelo UBM. O processo de decisão foi o mesmo
descrito na seção e se mostrou ser bem menos custoso que o método apresentado em
(MING et al., 2007), uma vez que, para o processo de verificação, apenas dois modelos
precisaram ser considerados: o modelo do locutor e o UBM.

Para a realização dos testes, foram consideradas apenas as configurações que
utilizam os coeficientes de amplitudes decorrelacionadas (DAC). Como visto anteriormente,
esse tipo de característica é mais apropriada para os métodos que seguem a Teoria
dos Dados Ausentes. Primeiramente, ambos os métodos foram testados utilizando esse
conjunto de características (DAC, δ1), apenas. Para o método apresentado em (MING
et al., 2007), o número de distribuições dos modelos dos locutores foi variado entre os
valores 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Após a realização do teste de hipóteses, apenas uma
configuração se mostrou estatisticamente melhor que as demais. Nesse caso, o desempenho
foi maximizado quando 32 distribuições foram utilizadas. O mesmo procedimento foi
realizado para a técnica proposta por esse trabalho e, de novo, apenas uma configuração foi
identificada como a melhor. Nesse caso, o número de distribuições do UBM (e dos modelos
dos locutores) que maximizou o desempenho foi 64. A Tabela 16 mostra os resultados
obtidos por ambas as técnicas e apresenta ainda o melhor resultado obtido pela modelagem
convencional GMM-UBM, apresentado anteriormente na Tabela 6, onde 32 distribuições
são utilizadas no UBM.

Tabela 16: Apresenta os melhores resultados obtidos pela aplicação da técnica de compen-
sação de modelos proposta por Ming et al. e pela técnica proposta neste trabalho. Tais
resultados foram obtidos pela utilização dos coeficientes de amplitudes decorrelacionadas
(DAC, δ1). Além disso, o melhor desempenho alcançado pela modelagem convencional
GMM-UBM também é exposto.

Método de Compensação EER(%) EER médio (%)Office Lobby Intersection
Ming et al. 6,37 13,77 15,74 11,96
GMM-UBM 7,54 14,81 20,14 14,16
Método proposto 6,94 13,55 17,27 12,59
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Os resultados obtidos mostram a superioridade das técnicas que utilizam treina-
mento multi-condicional e Teoria dos Dados Ausentes quando comparada à modelagem
convencional GMM-UBM. Através do teste de hipóteses foi possível constatar que tais
ganhos de desempenho são, de fato, relevantes. Além disso, constatou-se que, apesar da
técnica proposta neste trabalho apresentar taxa de EER médio superior à técnica proposta
por Ming et al., estatisticamente, os desempenhos foram similares. Isso corrobora com a
ideia de que a modelagem proposta aqui é capaz de conseguir desempenhos satisfatórios e
comparáveis ao método original. E como o método proposto requer muito menos esforço
computacional na fase de teste (ver Seção 4.2), ele se mostra ser uma boa abordagem para
verificação de locutores independente de texto.

A última etapa consistiu nos testes utilizando o método proposto e as combinações
de técnicas de compensação de características. Mais uma vez, só foram consideradas as
combinações que utilizam os coeficientes DAC. Através da Tabela 7, pode-se observar que
5 são as possíveis combinações de técnicas de compensação de características utilizando os
coeficientes DAC:

• DAC, CMS;

• DAC, FW;

• DAC, CMN;

• DAC, CMS, CMN;

• DAC, FW, CMN.

O método proposto foi aplicado sobre esses conjuntos de características e o número
de distribuições do UBM foi, mais uma vez, variado sobre os mesmos valores utilizados
anteriormente. Nesse caso, um total de 35 (5×7) configurações foram executadas. Através do
teste de hipóteses, pôde-se identificar as configurações que obtiveram melhores resultados.
A Tabela 17 mostra os resultados obtidos por essas configurações.

Tabela 17: Apresenta os resultados obtidos pelas melhores configurações através da aplica-
ção da técnica proposta neste trabalho. As configurações consideradas foram aquelas que
utilizam os coeficientes de amplitudes decorrelacionadas (DAC) e os melhores resultados,
para cada combinação de técnicas de compensação de características, foram identificados
através do teste de hipóteses.

Características # EER(%) EER médio (%)Distribuições Office Lobby Intersection
DAC, FW, δ1 64 7,06 12,48 12,05 10,53
DAC, CMN, δ1 64 6,50 11,81 13,43 10,58
DAC, CMS, CMN, δ1 128 6,94 11,82 12,85 10,54
DAC, FW, CMN, δ1 128 7,29 12,38 11,92 10,53
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Através da aplicação do teste de hipóteses, foi constatado que todas as configurações
presentes na Tabela 17 possuem desempenhos similares. Ao comparar os dados dessa
tabela com os resultados presentes na Tabela 8, pode-se observar que a taxa de EER médio
diminui em todos os 4 casos em relação à modelagem convencional GMM-UBM. Porém, o
teste de hipóteses revelou que os desempenhos apresentados são estatisticamente similares.
Isto é, o ganho de desempenho encontrado no teste anterior (Tabela 16) não foi observado
quando combinações de técnicas de compensação foram aplicadas ao processo de extração
de características. Isso ocorreu porque as combinações de técnicas de compensação de
características já suprimem algumas distorções presentes nas locuções, fazendo com que o
treinamento multi-condicional não proporcione um aumento de desempenho ao sistema.
Porém, como mencionado anteriormente, a adição de ruído para a síntese das condições de
ruído foi realizada de maneira eletrônica. O passo natural para a utilização do método
proposto é utilizar a abordagem acústica para a geração das condições de ruído, como em
(MING et al., 2007). Dessa maneira, o treinamento multi-condicional teria mais capacidade
de cobrir as condições de ruído que não foram suavizadas pelas técnicas de compensação
de características.
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6 Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho foca na análise de robustez a ruído dos sistemas de verificação de
locutores independentes de texto e na proposta de técnicas de compensação de ruído
que visam o aumento da robustez desses sistemas. Os principais métodos utilizados para
o desenvolvimento desses sistemas foram descritos no Capítulo 2. Tais métodos dizem
respeito às características extraídas das locuções e ao processo de modelagem dessas
características para cada locutor. Para esse propósito, pode-se afirmar que as principais
características utilizadas são os coeficientes MFCC e as duas principais abordagens para
a criação dos modelos são a modelagem GMM-UBM, baseada nos Modelos de Misturas
Gaussianas (GMMs) e no Modelo Universal de Fundo (UBM), e a modelagem GMM-SVM,
que utiliza SVMs treinados no espaço dos supervetores GMM.

No Capítulo 3, este trabalho foca na descrição das principais técnicas de com-
pensação encontradas na literatura. Tais técnicas se propõem a lidar com as possíveis
incompatibilidades presentes nas locuções das fases de treinamento e teste. Elas podem
operar em três domínios: no processo de extração das características, na criação dos
modelos dos locutores ou no cálculo do score final do sistema. As principais técnicas
de compensação de características presentes na literatura são: a Subtração de Média
Cepstral (CMS) (ATAL, 1974; FURUI, 1981), a Normalização de Média Cepstral (CMN),
a Filtragem RASTA (HERMANSKY et al., 1992; HERMANSKY e MORGAN, 1994),
a Deformação de Características (PELECANOS e SRIDHARAN, 2001) e a utilização
dos Coeficientes de Amplitudes Decorrelacionadas (NADEU; HERNANDO; GORRICHO,
1995; PALIWAL, 1999). Além disso, também é comum a utilização de combinações dessas
técnicas, uma vez que elas operam em diferentes etapas do processo de extração dos
coeficientes MFCC. Já no domínio dos scores, as principais técnicas de compensação
realizam normalizações dos scores produzidos pelo sistema levando em consideração um
conjunto de scores de impostores. As principais técnicas desse domínio são: a normaliza-
ção Zero (REYNOLDS, 1997), a normalização de Teste (AUCKENTHALER; CAREY;
LLOYD-THOMAS, 2000) e a normalização Handset (REYNOLDS; QUATIERI; DUNN,
2000). Para compensação no domínio dos modelos dos locutores, foram descritas quatro
técnicas: Síntese do Modelo do Locutor (TEUNEN; SHAHSHAHANI; HECK, 2000) e
Mapeamento de Características (REYNOLDS, 2003), aplicadas à modelagem GMM-UBM,
Projeção de Atributos Indesejáveis (NAP) (CAMPBELL et al., 2006), para a modelagem
GMM-SVM, e uma técnica que combina os conceitos de treinamento multi-condicional e
Teoria dos Dados Ausentes (MING et al., 2007). Essas duas últimas representam as duas
maiores tendências atualmente para a produção de sistemas robustos a ruído.

Além da descrição das principais técnicas de compensação presentes na literatura,
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este trabalho apresenta duas novas técnicas, uma de compensação de scores baseada na
Distribuição Normal Acumulada e uma de compensação de modelos, que combina as
ideias de treinamento multi-condicional e Teoria dos Dados Ausentes, apresentadas em
(MING et al., 2007), com a utilização do modelo UBM, da modelagem GMM-UBM. Essa
técnica se diferencia da técnica presente na literatura pelo fato de explicitamente modelar
a hipótese alternativa (a hipótese de um determinada locução ter sido produzida por um
impostor) através da utilização do UBM. Na formulação apresentada por Ming et al., o
processo de reconhecimento ocorre utilizando os modelos de diversos locutores, mesmo
quando a tarefa é de verificação. Além disso, os chamados Modelos de União a Posteriori
foram utilizados para realizar a escolha das bandas de frequência mais compatíveis com
as condições de ruído presentes na fase do treinamento multi-condicional. A formulação
utilizada originalmente realiza a modelagem implícita dos impostores através dos modelos
dos outros locutores, de maneira que, para o teste de uma determinada locução, o cálculo
das probabilidades dos Modelos de União a Posteriori devem ser calculadas para cada
vetor e para cada um dos modelos dos locutores cadastrados, o que demanda muito esforço
computacional. A proposta apresentada nesse trabalho utiliza o modelo UBM de maneira
que apenas dois modelos precisam ser considerados no processo de verificação: o modelo
do locutor e o UBM.

Na fase de experimentos, uma base de dados pública foi utilizada. Essa base
é a chamada MIT Mobile Device Speaker Verification Corpus (MIT-MDSVC), criada
especificamente para analisar o desempenho de sistemas de verificação de locutores que
operam sobre telefonia móvel. A característica mais interessante da base de dados é que
ela possui gravações geradas em três ambientes distintos: em um escritório silencioso,
na entrada de um prédio, com nível médio de ruído, e em um cruzamento de ruas
movimentadas, com alto nível de ruído externo. Tal fato permite a análise da robustez
proporcionada pelas técnicas, uma vez que pode-se testar um determinado sistema em
ambientes de teste com condições de ruído diferentes daqueles encontrados na fase de
treinamento. Na metodologia utilizada nos experimentos, os sistemas foram treinados
utilizando locuções gravadas no escritório e testados separadamente nos três ambientes.
As métricas utilizadas para comparar os sistemas consistiu da taxa de EER médio dos
três ambientes e da aplicação do Teste de Rank Sinalizado de Wilcoxon, um teste pareado
não-paramétrico.

Inicialmente, foram testados os métodos de modelagem GMM-UBM e GMM-SVM,
utilizando apenas os coeficientes MFCC. Configurações foram testadas ao variar a utilização
dos coeficientes delta de primeira e segunda ordem e o número de distribuições do UBM.
Ao comparar as melhores configurações encontradas pelo teste de hipóteses, foi verificado a
superioridade do desempenho da modelagem GMM-SVM em relação à modelagem GMM-
UBM. Apesar disso, em ambas as modelagens, houve uma queda brusca de desempenho
quando se aumentou a incompatibilidade de ambiente entre as locuções utilizadas para
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treinar e testar os sistemas.

Na segunda fase dos experimentos, foram testados os métodos de compensação de
características. Os testes foram realizados utilizando ambas as modelagens GMM-UBM e
GMM-SVM. Mais uma vez, foram variadas as configurações de características (utilização
dos coeficientes delta de primeira e segunda ordem) e de modelagem (número de distribui-
ções do UBM). A primeira conclusão obtida nessa fase dos experimentos foi que, para a
modelagem GMM-UBM, melhores resultados foram alcançados quando combinações de
técnicas foram utilizadas. Além disso, as combinações que proporcionaram melhores desem-
penhos não apresentaram nenhum padrão sobre a utilização de alguma técnica específica.
Através do teste de hipóteses, constatou-se que 9 combinações de técnicas distintas produ-
zem os melhores resultados e todas as técnicas aparecem em alguma dessas combinações. A
segunda conclusão dessa fase dos experimentos é que, quando a modelagem GMM-SVM foi
utilizada, apenas a utilização de técnicas de normalização de características (CMS e CMN)
proporcionaram aumento significativo de desempenho ao sistema convencional. Através do
teste de hipóteses, 4 combinações entre essas duas técnicas foram as que produziram os
melhores resultados. A terceira e última conclusão contrasta um pouco com o resultado
obtido na fase anterior dos experimentos. Ao comparar os resultados obtidos pela mode-
lagem GMM-UBM com aqueles encontrados pela utilização da modelagem GMM-SVM,
constatou-se que tanto as 9 combinações encontradas na modelagem GMM-UBM quanto
as 4 encontradas pela modelagem GMM-SVM apresentam desempenhos estatisticamente
similares. Isto é, ao utilizar combinações de técnicas de compensação de características,
ambas as modelagens produziram desempenhos comparáveis entre si.

A terceira fase dos experimentos consistiu no teste das técnicas de compensação de
scores. Nessa fase as técnicas Z-norm, T-norm e a técnica proposta, NDC-norm, foram
utilizadas. Os resultados obtidos mostraram que esses métodos pouco impactaram no
desempenho dos sistemas que utilizaram a modelagem GMM-UBM. Por outro lado,
ganhos significativos de desempenho foram alcançados pela técnica NDC-norm quando a
modelagem GMM-SVM foi utilizada.

Na última fase dos experimentos, o trabalho focou na análise da robustez proporci-
onada pelos principais métodos de compensação de modelo. Primeiramente, foi analisada
a técnica NAP, aplicada à modelagem GMM-SVM. Após a variação das configurações
dos extratores de características (utilização de coeficientes delta e utilização de técnicas
de compensação de características) e da própria modelagem (número de distribuições do
UBM), mais uma vez o teste de hipóteses foi utilizado para identificar o conjunto das
melhores configurações. Mais uma vez, tais configurações foram dominadas pelas técnicas
de normalização de características CMS e CMN. De fato, as combinações encontradas
nesse teste foram as mesmas encontradas na fase anterior dos experimentos. Apesar de,
para 3 das 4 combinações encontradas, a taxa de EER médio ter diminuído, o teste de
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hipóteses mostrou que os desempenhos encontrados pela aplicação da técnica NAP são
equivalentes àqueles encontrados pela modelagem convencional GMM-SVM. Isso se deveu,
principalmente, pelo fato de todas as locuções de treinamento de um determinado locutor
terem sido geradas em uma mesma sessão, com as mesmas características acústicas.

Por fim, foram realizados testes com a técnica proposta em (MING et al., 2007) (e
descrita na Seção 3.3.5) e a técnica proposta por esse trabalho (Seção 4.2). Para realização
desses testes, foram consideradas apenas combinações de técnicas de compensação de
características que utilizam os coeficientes de amplitudes decorrelacionadas. A principal
conclusão desse experimento consiste no fato de ambas as técnicas terem apresentado
desempenhos estatisticamente equivalentes entre si e superiores à modelagem GMM-UBM.
Esse fato foi constatado quando apenas os coeficientes decorrelacionados foram utilizados.
Uma vez que a modelagem proposta utiliza apenas o modelo do locutor e o UBM para
realizar uma determinada verificação, ela demandou muito menos esforço computacional
do que a técnica proposta por Ming et al.. O fato de terem apresentado desempenhos
equivalentes mostra que o método proposto é uma boa alternativa para verificação de
locutores independente de texto. Quando a técnica foi testada utilizando combinações de
técnicas de compensação aplicadas aos coeficientes decorrelacionados, menores taxas de
EER médio foram alcançadas. Porém, através do teste de hipóteses constatou-se que o
ganho obtido não foi estatisticamente relevante.

Diante do exposto, pretende-se, futuramente, trabalhar na modificação do método
NAP e do método de compensação de modelo proposto neste trabalho para que eles sejam
capazes de proporcionar um aumento de robustez ao sistema mesmo quando combinações
de técnicas de compensação de características forem utilizadas. A primeira abordagem
para o método NAP consistirá da utilização da ideia de treinamento multi-condicional para
aumentar a variabilidade entre as sessões de treinamento. Já para o método proposto, assim
como em (MING et al., 2007), o treinamento multi-condicional seguirá uma abordagem
acústica, ao invés de eletrônica. Dessa maneira, o treinamento multi-condicional deverá
ser capaz de cobrir as condições de ruído que não foram suavizadas pelas técnicas de
compensação de características.
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APÊNDICE A – Algoritmo de Maximização
de Expectativa (EM)

O algoritmo de Maximização de Expectativa (EM1) foi formalizado e intitulado em
um artigo clássico de 1977 por Arthur Dempster, Nan Laird e Donald Rubin (DEMPSTER;
LAIRD; RUBIN, 1977). Apesar disso, os autores deixaram claro que o algoritmo já havia
sido utilizado antes por outros autores.

O algoritmo EM é largamente utilizado para estimar parâmetros de funções de
distribuição de probabilidade que maximizam a verossimilhança de um certo conjunto
de amostras. Geralmente é utilizado quando as equações não podem ser solucionadas de
forma direta (MOON, 1996; BILMES et al., 1998). De maneira prática, busca-se encontrar
um conjunto de parâmetros, λ, utilizando um conjunto de amostras observadas, X, de
modo que a verossimilhança de λ dado X seja a maior possível. Por essa razão, é comum
dizer que o algoritmo EM é um método de estimação do máximo da verossimilhança.

O algoritmo EM funciona de forma iterativa. A cada iteração, ele utiliza o modelo
atual, λ, e o conjunto de amostras, X,para produzir um novo modelo, λ′, de modo que
a verossimilhança de λ′ seja maior que a de λ. Esse processo é repetido até que alguma
condição de parada seja alcançada, como a estabilização das verossimilhanças ou um
número máximo de iterações ser atingido.

A ideia por trás do algoritmo é envolver o conjunto de amostras observadas, X, e
o conjunto de parâmetros desconhecidos, λ, com as chamadas variáveis latentes, Z, que
são encaradas como amostras que faltam ao conjunto X. A cada variável conhecida de X
é atribuída uma variável latente que possui a informação de qual componente a variável
conhecida provém.

Sabe-se que λ possui os parâmetros de cada uma das distribuições que compõem a
mistura de distribuições final. Assume-se que o número de distribuições é conhecido a priori.
Para cada amostra de X associa-se uma variável latente que indica a qual distribuição a
amostra pertence.

Para Modelos de Misturas Gaussianas, por exemplo, encontrar a solução que
maximiza a verossimilhança do modelo requer o cálculo das derivadas da função de veros-
similhança com respeito às variáveis desconhecidas, isto é, os parâmetros das distribuições
e as variáveis latentes, e simultaneamente, resolver as equações produzidas.

A Figura 23 mostra uma visão geral do algoritmo. Dado um conjunto de dados
1 Expectation-Maximization.
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observados, X, um conjunto de variáveis latentes (ou valores desconhecidos), Z, e um
conjunto de parâmetros desconhecidos, λ, associados a uma função de verossimilhança
L(λ;X,Z) = p(X,Z|λ), a estimativa do máximo de verossimilhança (MLE2) dos parâme-
tros desconhecidos é dada pela verossimilhança marginal dos dados observados:

L(λ;X) = p(X|λ) =
∑
Z

p(X,Z|λ). (A.1)

Inicialização
áEscolhaádeáumáconjuntoádeá

parâmetrosáinicial,áλáá.0

PassoáE
Estimaráosádadosánãoá

observados,áutilizandoáλá.t

PassoáM
Computaráaáestimativaádo

máximoádaáverossimilhança
ádeáλáááá.t+1

Condiçãoádeáparada

λ

Figura 23 – Visão geral do algoritmo EM. Os passos E e M são alternados até que a
estimativa dos parâmetros convirja.

O algoritmo procura encontrar o MLE iterativamente aplicando dois passos:

• Passo de expectativa (Passo E): calcular o valor esperado do logaritmo da
verossimilhança com respeito à distribuição condicional de Z e X com respeito ao
valor corrente dos parâmetros λ(t):

Q(λ|λ(t)) = EZ|X,λ(t){log[L(λ;X,Z)]}. (A.2)

• Passo de maximização (Passo M): encontrar os parâmetros que maximizam
Q(λ|λ(t)):

λ(t+1) =
arg max Q(λ|λ(t)).

λ
(A.3)

2 Maximum likelihood estimate.
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A.1 EM aplicado a um Modelo de Misturas Gaussianas
Dado um conjunto de amostras conhecidas, X, deseja-se estimar os parâmetros µi,

Σi e P (ωi) de cada uma das distribuições que compõem o modelo final λ. Aqui, podemos
enxergar as variáveis ωi como as variáveis latentes desconhecidas. Estimar P (ωi) significa,
portanto, estimar o peso final da distribuição i.

Suponha X = {x1, ...,xN} e que tenhamos M distribuições no modelo, cujos
parâmetros são referenciados como λ, então:

p(xk|λ) =
M∑
j=1

p(xk|ωj, λj)P (ωj). (A.4)

Por definição, a verossimilhança do modelo, com relação às N amostras de X é:

p(X|λ) =
N∏
k=1

p(xk|λ), (A.5)

e a estimativa do máximo da verossimilhança, λ′, é o valor de λ que maximiza p(X|λ).

Se assumirmos que p(X|λ) é uma função diferenciável em λ, então podemos derivar
as condições necessárias para os valores de λ′. Definimos então L como sendo o logaritmo
da verossimilhança e ∇λiL o gradiente de L com respeito a λi, que é um subconjunto de
λ, referente aos parâmetros da i-ésima distribuição. Então:

L =
N∑
k=1

log p(xk|λ) (A.6)

e
∇λiL =

N∑
k=1

1
p(xk|λ)∇λi [

M∑
j=1

p(xk|ωj, λj)P (ωj)]. (A.7)

Se assumirmos que os parâmetros de duas distribuições diferentes, λi e λj são
independentes e se introduzimos a probabilidade a posteriori,

P (ωi|xk, λ) = p(xk|ωi, λi)P (ωi)
p(xk|λ) , (A.8)

podemos observar que o gradiente do logaritmo da verossimilhança com respeito aos
parâmetros pode ser escrito como:

∇λiL =
N∑
k=1

P (ωi|xk, λ)∇λi [log p(xk|ωi, λi)]. (A.9)

Uma vez que o gradiente deve desaparecer em λi que maximiza L, a estimativa do
máximo de verossimilhança, λ′i, deve satisfazer a condição:

N∑
k=1

P (ωi|xk, λ′)∇λi [log p(xk|ωi, λ′i)] = 0, (A.10)
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i = 1, ...,M. (A.11)

Finalmente, as regras de atualização dos parâmetros do modelo, em cada etapa do
passo de maximização, dadas pela solução da equação acima, são definidas como:

P (ωi)′ =
1
N

N∑
k=1

P (ωi|xk, λ), (A.12)

µ′i =
∑N
k=1 P (ωi|xk, λ)xk∑N
k=1 P (ωi|xk, λ)

, (A.13)

Σ′i =
∑N
k=1 P (ωi|xk, λ)(xk − µi)(xk − µi)T∑N

k=1 P (ωi|xk, λ)
. (A.14)
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APÊNDICE B – Cálculo da probabilidade de
um Modelo de União a Posteriori

Como visto na Seção 3.3.5, quando um Modelo de União a Posteriori é utilizado,
uma aproximação é empregada sobre a verossimilhança de um modelo com respeito a um
subconjunto do vetor de características. Para um subconjunto de um determinado vetor
x, xsub, a verossimilhança de um determinado modelo, λ, é aproximada pela soma das
verossimilhanças de todos os subconjuntos de mesmo tamanho que xsub. Nesse caso, se o
subconjunto é de tamanho M , temos, segundo a Equação 3.43:

p(xsub,M |λ) ∝
∑

x′
sub,M

⊂x
p(x′sub,M |λ), (B.1)

onde x′sub,M é um vetor de características, subconjunto do vetor original x, de tamanho M .

Além disso, quando as características utilizadas são consideradas independentes, a
verossimilhança de um modelo com respeito ao subconjunto é definido como o produto das
verossimilhanças de cada uma das características. Segundo a Equação 3.36, temos que:

p(xsub|λ) =
∏

xd∈xsub
p(xd|λ). (B.2)

Suponha que o objetivo é calcular o somatório de todas as verossimilhanças dos
subconjuntos de tamanho M = 2 e que o vetor de características completo possua D
dimensões. Nesse caso, temos:

∑
x′
sub,2⊂x

p(x′sub,2|λ) =
∑
j>i

p(xi|λ)p(xj|λ), (B.3)

onde 1 ≤ i ≤ D e 1 ≤ j ≤ D, de modo que, para o cálculo dessa probabilidade, é necessário
tomar todas as combinações possíveis de subconjuntos de tamanho 2. Para ilustrar esse
cálculo, suponha um total de D = 4 características. Suponha também que pi corresponde
à probabilidade associada a i-ésima dimensão, isto é, p(xi|λ). O resultado da Equação B.3
seria:

p1p2 + p1p3 + p1p4 + p2p3 + p2p4 + p3p4. (B.4)

Uma vez calculadas as probabilidades p1, p2, ..., pD, para o cálculo da verossimilhança
da Equação B.1 com relação aos subconjuntos de tamanho M , 1 ≤ M ≤ D, deve-se
combinar todas as probabilidades M a M , realizar a multiplicação dos elementos de
cada combinação e então somar todos os resultados. Nesse trabalho, foi desenvolvido um
algoritmo baseado em programação dinâmica que realiza o cálculo descrito acima. Dados
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os valores das probabilidades individuais, o algoritmo computa os valores dos somatórios
das combinações dessas probabilidades para os tamanhos de 1 a D. Tal algoritmo é descrito
a seguir.

p
1

p 
2

...V p 
D

Figura 24 – Vetor contendo todas as probabilidades individuais de um vetor de caracterís-
ticas de dimensão D.

Suponha primeiramente que os valores das probabilidades individuais estejam
armazenadas em um vetor de dimensão D, digamos V (Figura 24). A ideia do algoritmo é
realizar cálculos em uma determinada matriz, digamos W , de dimensão D ×D, seguindo
uma abordagem de programação dinâmica. O primeiro passo é inicializar a primeira linha
da matriz W com as probabilidades combinadas 1 a 1 (ver Figura 25). Isto é,

W [1, i]←
i∑

k=1
V [k], (B.5)

onde 1 ≤ i ≤ D. Além disso, o restante da matriz é inicializado com zeros.

p
1

p + p 
1 2

p + p + ... + p
1 2 D

...W[1] 

Figura 25 – Inicialização da matriz W . A primeira linha é definida pelas combinações das
probabilidades individuais 1 a 1. O restante da matriz é inicializado com zeros.

Algoritmo 1 Após a inicialização, os valores são calculados em cada linha levando em
consideração as somas das combinações calculadas na linha anterior. Esse procedimento
insere, na posição W [k,D], o somatório da probabilidades combinadas k a k.
for (i← 2; i ≤ D; i← i+ 1) do

for (j ← i; j ≤ D; j ← j + 1) do
W [i, j]← (W [i− 1, j − 1]V [j]) +W [i, j − 1]

end for
end for

Como pode ser observado, a entrada da matriz em W [1, D] já possui o valor do
somatório das probabilidades combinadas 1 a 1. O processamento que será realizado em
seguida possui o objetivo de atribuir a W [k,D] o somatório das probabilidades combinadas
k a k. Esse processamento deve ser realizado a cada uma das linhas iterativamente, de
modo que, para o cálculo da soma das combinações k a k, o algoritmo utiliza os resultados
parciais computados na soma anterior, com as combinações k−1 a k−1. O processamento
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é iniciado na segunda linha da matriz W e, em cada linha, o processamento é iniciado na
coluna correspondente à diagonal principal da matriz. Por exemplo, na segunda linha, o
processamento irá começar no índice [2, 2] e terminará no índice [2, D]. O valor de uma
determinada posição [i, j] da matriz é definido como:

W [i, j]← (W [i− 1, j − 1]V [j]) +W [i, j − 1]. (B.6)

O procedimento descrito acima está mostrado no Algoritmo 1. No fim da execução,
o elemento W [k,D] possui o valor de p(xsub,M |λ) da Equação B.1 quando M = k. Como
pode ser observado, a complexidade do algoritmo é quadrática para a quantidade de
características presentes no vetor.
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