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Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama asmens atpažinimo iš balso problema. Aptariamos pagrindinės šio proceso 
sudedamosios dalys. Apžvelgiamos pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama sprendžiant kalbančiojo atpažinimo 
uždavinį. Pateikiamas sudarytas požymių radimo modelis. Pristatomi metodai, kurie naudojami sprendžiant šį uždavinį, ir 
parodoma, koks yra jų vaidmuo. Pateikiamos priežastys, kodėl verta rinktis nagrinėjamus metodus iš kitų alternatyvų. 

Reikšminiai žodžiai: kalbančiojo atpažinimas, vektorinis kvantavimas, tiesinės spektrinės poros, LPC parametrai, Hemingo 
langas, pradinė filtracija. 

 

Įvadas  

Kalba ne tik perteikia lingvistinę informaciją, bet kartu 
neša ir daug papildomos informacijos. Kalbos tonas 
perduoda žmogaus emocinę būklę, akcentuoja svarbias 
detales. Kiekvieno žmogaus kalbinis signalas yra 
generuojamas pasitelkiant tokios pačios struktūros balso 
traktą, tačiau jo parametrai šiek tiek skiriasi. Biometrija 
išnaudoja šiuos skirtumus siekdama identifikuoti asmenis 
naudojant kalbos garso singalą. 
 Žmogaus atpažinimą naudojant kalbos signalą galima 
taikyti įvairiai, tačiau pagrindinės dvi pritaikymo sritys 
yra kalbančiojo verifikavimas ir identifikavimas (1 pav.). 
Verifikavimo uždavinys gali būti plačiai taikomas 
įvairiose srityse siekiant verifikuoti žmogaus tapatybę, 
kai gaunamas tik balso signalas. Tokio tipo programos 
gali būti naudojamos bankininkystėje, nuotolinio priėjimo 
kompiuteriuose, telefoninio pirkimo, balso pašto, 
apsaugos sistemose ir kitais atvejais. Verifikavimo metu 
yra patvirtinama, kad prisistatęs vartotojas tikrai yra tas 
asmuo, kuriuo jis prisistatė esąs. Antroji didelė uždavinių 
grupė yra kalbėtojo identifikavimas. Šiuo atveju reikia 
nežinomo kalbėtojo įrašą palyginti su visais įrašais, 
esančiais duomenų bazėje. Tokio tipo uždavinių 
sprendimais labiausiai domisi teisėsaugos institucijos, nes 
patikimas sprendimas suteiktų galimybę kalbėtojo balso 
biometrinę analizę naudoti kaip patikimą įrodymą 
administraciniuose ir kriminaliniuose tyrimuose. 

1 pav. Kalbančiojo atpažinimo pagal balsą metodų klasifikacija 

Fig. 1. Clasification of methods of speaker recognitionion by 
voice. 

Kalbančiojo atpažinimo problemos 

Asmens atpažinimas pagal balsą nėra labai 
patikimas lyginant su kai kuriomis kitomis biometrijos 
rūšimis. Dalį problemų lemia fiziologinės ir 
psichologinės žmogaus savybės, likusi dalis yra dėl 
techninių priemonių netobulumo.  

Žmogaus balsas visą laiką kinta. Balsą įtakoja 
daugybė išorinių ir vidinių veiksnių. Yra žinoma, kad tam 
tikri psichologiniai veiksniai (depresija, įtampa, stresas, 
baimė ir t. t.), taip pat įvairūs sveikatos sutrikimai (ligos, 
galvos skausmas ir t. t.) veikia žmogaus balsą. Tą pačią 
dieną kelis kartus įrašius vieno asmens balsą naudojant tą 
pačią įrašymo įrangą, balso įrašai tarpusavyje šiek tiek 
skirsis, o kartais tas skirtumas gali būti ir gana didelis. 
Taip pat įtaką daro amžius. 

Sprendžiant identifikavimo sunkumus yra aktualu 
išspręsti maskavimo arba mėgdžiojimo problemas. Tai 
tokie atvejai, kai žmogus siekia paslėpti savo balsą, 
keisdamas tam tikras kalbos signalo išgavimo aplinkybes, 
pvz. užsikimšdamas nosį. Dėl šios problemos 
sudėtingumo ir gausių balso iškraipymo galimybių ši 
problema kol kas dar nėra išspręsta. 

Dalis atpažinimo problemų atsiranda dėl techninių 
priežasčių. Įrašant tiriamuosius pavyzdžius, daugybė 
veiksnių daro įtaką įrašo kokybei. Skirtingi mikrofonai 
sugeba įrašyti skirtingą dažnių spektrą turinčius signalus, 
todėl tiriamojo pavyzdžio spektras gali neturėti bendrų 
spektro dalių su turimu duomenų bazėje. Kita didelė 
problema -  tai garso įrašymo aplinkos neatitikimas. Prieš 
lyginant gatvėje įrašytą žmogaus balsą su studijoje įrašytu 
balsu, kuris yra duomenų bazėje, reikia įvertinti arba 
pašalinti papildomą fizinį triukšmą. 

Kalbos signalo apžvalga 

 Kai žmogus generuoja kalbos signalą, oras pirmiausia 
juda iš plaučių, praeina pro gerklas ir galiausiai burną. 
Burnos ertmėje garsui daro įtaką liežuvio padėtis, dantys, 
nosiaryklės sukuriamas rezonansas. Priklausomai nuo 
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generuojamo kalbos signalo garsas yra išgaunamas trimis 
būdais: 

1. Vokalizuotas kalbos signalas. Oro slėgis priverčia 
periodiškai virpėti balso stygas ir tokiu būdu 
generuoti periodinį pulsuojantį garsą. Balso stygų 
virpėjimo dažnis dažnių juostoje yra išsidėstęs nuo 
80 Hz iki 450 Hz. 

2. Nevokalizuotas kalbos signalas. Balsaskylė uždara 
ir balso stygos nevirpa. Toks garsas primena 
ošimą, o gaunamas spektras labiausiai daro įtaką 
ploniausios oro skverbimosi kelio vieta. 

3. Sprogstamojo kalbos signalo generavimas 
pasižymi tuo, kad jis kuriamas, kai gerklos arba 
burna užveriama arba atveriama. Šie veiksmai 
sukuria staigius slėgio pokyčius, primenančius 
sprogimą. 

 Kai kuriuose kalbos signalo garsuose vienu metu 
juntami keli garsinio signalo išgavimo būdai. Kalbos 
signalo spektras kuriamas ir lemiamas visų kalbinio 
trakto sudedamųjų dalių, o keičiant jų kalbos trakto 
sudedamųjų dalių (lūpų, liežuvio, dantų, gerklų) formą 
gaunami skirtingi kalbos garsai. 

Kalbos signalo generavimo modelis 

 Norint analizuoti automatinę kalbančiojo atpažinimo 
sistemą pirmiausia reikia sukurti žmogaus kalbos signalo 
generavimo modelį ir nustatyti jo parametrus. Naudojant 
šį modelį bus galima rasti parametrus, atitinkančius 
lyginamus kalbos signalus ir juos palyginti.  
 Kaip buvo aptarta anksčiau, kalbos signalą sudaro trys 
dalys, o visas kalbos signalo kūrimas gali būti 
įsivaizduojamas kaip komponentų suma. Remiantis šia 
prielaida galima sudaryti supaprastintą kalbos 
generavimo modelį (Deller J.). 

 
2 pav. Supaprastintas kalbos signalo generavimo modelis 

Fig. 2. Simplified model of speech signal generation. 

 Šiame modelyje yra du žadinimo signalai –  
vokalizuoti ir nevokalizuoti, kurie yra sudedami ir 
gaunamas X(f). Siekiant gauti vokalizuotus arba 
nevokalizuotus garsus atitinkamai keičiamos žadinimo 
signalo amplitiudės. Sudėjus žadinimo signalus gautas 
X(f) signalas pereina per žmogaus balso traktą H(f) ir 
gaunamas kalbos signalas S(f). Šiuo atveju į balso traktą 
žiūrime kaip į skaitmeninį filtrą. Skaitmeninių filtrų 
teorija teigia, kad turint išėjimo signalą galima 
apskačiuoti filtro parametrus.  

Požymių radimo modelis 

 Pilną kalbančiojo atpažinimo modelį sudaro penki 
žingsniai: signalo gavimas, pradinis signalo apdorojimas, 
požymių radimas, panašumo įvertinimas, sprendimo 
priėmimas. Šiame straipsnyje bus nagrinėjami signalo 
paruošimo ir požymių radimo etapai. Remiantis sudarytu 
kalbos signalo generavimo modeliu galima projektuoti 
kalbos požymių radimo modelį. Kalbos signalų požymių 
radimo eigą matome paveiksle 3 pav. 

 
3 pav. Požymių radimo modelis 

Fig. 3. Feature extraction model 

Pradinė filtracija (angl. Pre-emphasis) 

Žmogaus kalbos garsinė spektro informacija 
stipriausiai išreikšta žemuose dažniuose. Apdorojant 
garsinius signalus pradinis filtracijos procesas yra skirtas 
paryškinti aukšto dažnio signalus žemų dažnių atžvilgiu. 
Toks aukštų dažnių paryškinimas leidžia efektyviai 
panaudoti aukštus dažnius atpažinimo procese. Tai yra 
labai svarbu, nes aukštesnės formantės, kurios šiaip yra 
mažiau išreikštos, taip pat turi daug informacijos apie 
kalbantįjį.  

Pradinė filtracija yra plačiai naudojama kartu su de-
filtracija (angl. de-emphasis) siekiant perduoti garsinę 
informaciją ir norint išvengti triukšmo įtakos. 
Atliekant pradinę filtraciją dažniausiai taikoma ribotos 
impulsinės reakcijos filtracija arba RIR. 

,   (1) 
čia  yra filtruotas signalas,  yra pradinės 
diskretizuoto šnekos signalo reikšmės,  α - koeficientas, 
apsprendžiantis šnekos signalo spektro išlyginimo laipsnį, 
jis yra parenkamas intervale 0,9 ≤ α ≤ 1,0 . Šio filtro 
sistemos funkcija: 

,  (2) 
 Pradinė filtracija (Pre-emphasis) turi ir defiltraciją 
(De-emphasis). Defiltracija naudojama, kai norima 
grąžinti spektrą į pradinę būseną. Šių filtrų pavyzdys 
matomas 4 pav. 
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4 pav. Pradinės filtracijos ir defiltracijos vizualizacija 

Fig. 4. Pre-emphasis and De-emphasis vizualization 

Kadravimas 

Fiziologiniai balso atpažinimo komponentai yra 
susiję su individo balso išgavimo aparatu, kurį sudaro 
gerklė ir balso stygos. Kad išgautume kalbą dar 
naudojamas žandikaulis, liežuvis ir rezonansas gerklose. 
Kalbos akustiniai požymiai formuojami gerklėje. Burnos 
judesiai biometrijoje priskiriami elgesio komponentams. 

Kaip jau buvo rašoma anksčiau, žmogui kalbant 
visas garso generavimo aparatas keičia savo būseną. 
Taigi, jei norime tirti spektrinius požymius, mums reikia 
turėti garsinio signalo dalis, kurių išgavimo metu 
kalbančiojo garso generavimo aparatas nekeitė savo 
būsenos. Tuo tikslu garsinis signalas yra suskaidomas į 
20-25 ms ilgio kadrus (5 pav.). 

5 pav. Signalo dalinimas į persiklojančius kadrus. 

Fig. 5 Signal slicing into overlaping frames. 

  Daroma prielaida, kad per šį laiko tarpą garsino trakto 
padėtis nespėja pasikeisti, o tai reiškia, kad garsinio 
trakto parametrus galima aprašyti statiniais dydžiais. 

,  (3) 
čia s(n) – originalus signalas, s( j,n) – j-tasis kadras, N – 
kadro ilgis atskaitomis, 
O – gretimų kadrų persiklojimo ilgis atskaitomis. 

Lango funkcijos taikymas 

Paskutinis paruošiamasis darbas, prieš pradedant 
ieškoti požymių, yra lango taikymas. Tai vienas iš 
metodų, skirtų pagerinti garso kokybę panaudojant 
skirtumus tarp mūsų norimo signalo ir triukšmo. 
Pritaikant lango funkciją siekiama pagerinti  signalo 
kokybę paskirstant triukšmą tolygiai ir sukoncentruojant 
sinusoidės jėgą aplink vieną dažnį.  Signalą po lango 
funkcijos galima aprašyti taip: 

,   (4) 

Hemingo langas kartais yra vadinamas pakelto 
kosinuso langu. Kai signalas arba funkcija yra padauginta 
iš lango funkcijos, gautas rezultatas bus užnulintas už 
lango ribų. Hemingo langas yra taikomas siekiant 
išvengti problemų, kurios atsiranda iškirpto kadro 
galuose.   

Stačiakampis langas turi siauriausią pagrindinį 
lapelį, tačiau didžiausią šalutinių lapelių amplitudę. 

 
6 pav. Kvadratinis langas ir spektrinis pasiskirstymas 

Fig. 6 Rectangular window and spectral distribution. 

Hemingo lango spektras turi mažesnius šalutinius 
lapelius su mažesnėmis amplitiudėmis, tačiau pagrindinio 
lapelio išplatėjimo sąskaita. Langą aprašo ši funkcija: 

,  (5) 
čia i – kadro elemento numeris, N – kadro elementų 

skaičius.  

 
7 pav. Hemingo langas ir jo spektras 

Fig. 7 Hamming window and it‘s spectrum. 

 Įvairiuose sprendimo modeliuose naudojamas ne tik 
Hemingo langas, tačiau ir Haningo, Gauso, Bartlett-Hann 
ir kiti panašūs langai. Pagrindinė priežastis, kodėl 
pasirenkamas Hemingo langas, yra jo paprasta ir aiški 
matematinė ir programinė realizacija. 

Autokoreliacija 

Autokoreliacija tai yra signalo panašumo tarp savęs 
matas. Autokoreliacija – tai atvejis, kai signale gali būti 
dėsningai pasikartojantys svyravimai, tik pasistūmę tam 
tikru atstumu laiko atžvilgiu. Ji dažnai naudojama 
siekiant išskirti garso signalą iš triukšmo tam, kad būtų 
galima išskirti periodines signalų komponentes 
identifikavimui ir palyginimui. 

 
, (6) 

 
čia  yra autokoreliacinė funkcija l-tame analizės 
kadre,  - kalbos signalas l-tame analizės kadre, P - 
LPC modelio eilė, N- analizės kadro ilgis. 
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Tiesinės prognozės kodavimas (LPC) 

 Sprendžiant kalbančiojo atpažinimo uždavinį jau 
seniai yra taikomas LPC modelis. LPC modelio taikymas, 
modeliuojant vokalizuotus arba sprogstamus garsus, 
neduoda tokių gerų rezultatų, tačiau tai atsveria kiti LPC 
modelio privalumai: tiksli matematinė interpretacija ir 
paprasta realizacija programinėje įrangoje. 
 LPC modelis remiasi prielaida, kad kalbos signalas 
s(n) momentu n gali būti aproksimuojamas prieš tai 
esančių p kalbos signalo reikšmių tiesine kombinacija 

,(7) 
  čia daroma prielaida, kad kadro ribose koeficientai 
a1,…,ap yra pastovūs. 

Tiesinės spektrinės poros  

 Tiesinės spektrinės poros (LSP) (angl. Line Spectral 
Pairs) yra dar vienas parametrų rinkinys, nešantis tą pačią 
informaciją, kaip ir LPC koeficientai. Spektrinės poros 
gaunamos iš LPC. LSP yra naudojami, nes jie pranašesni 
lyginant su LPC koeficientais. LPC koeficientai turi 
tokius trūkumus: 

1. LPC koeficientai blogai kvantuojasi 

2. LPC koeficientų negalima interpoliuoti 

3. LPC koeficientai nėra labai homogeniški 

 Kadangi vienas iš veiksmų, kuris leidžia atlikti 
kodinių knygų palyginimą, yra vektorinis kvantavimas, 
tai mums yra labai svarbus pirmasis LPC trūkumas. Dėl 
šios priežasties pasirinkta taikyti LSP metodą. Jis yra 
aprašomas polinomu 

,  (8) 
 Šis polinomas gali būti išskaidytas į šias lygtis: 

  (9) 
 (10) 

čia P(z) atitinka balso traktą, kai balsaskylė yra užverta, o 
Q(z) – atverta. 

Tiesinės prognozės modelio kepstras 

 Tiesinės prognozės modelio kepstras yra vienas iš 
labiausiai paplitusių, nes duoda vienus iš geriausių 
atpažinimo rezultatų naudojant išvestinius tiesinės 
prognozės modelio parametrus. Tiesinės prognozės 
kepstro koeficientus galima gauti iš tiesinės prognozės 
modelio spektro logaritmo, pritaikius diskrečiąją 
kosinusų transformaciją. Vis dėlto, šiems kepstro 
koeficientams skaičiuoti yra ir kitų būdų, tam dažniausiai 
naudojamos rekurentinės išraiškos (J. Kamarauskas, 
2009) 

,   (11) 
,  (12) 

, (13) 
čia p – LPC modelio eilė, m – kepstro koeficientų eilė. 

Vektorinis kvantavimas 

Vektorinio kvantavimo metodas (Juang et al. 1987) 
yra labai plačiai taikomas nepriklausomame nuo ištarto 
teksto kalbančiojo atpažinime. Pagrindinis privalumas, 
lemiantis šio metodo populiarumą, yra palyginti paprasta 
algoritmo realizacija, greitas kalbančiųjų asmenų signalų 
palyginimas ir mažesnis būtinas duomenų kiekis 
apmokymams. Pagrindinis trūkumas yra blogesnis 
atpažinimo tikslumas lyginant su Gauso mišinio modeliu 
arba paslėptaisiais Markovo modeliais. 

Didžiausias vektorinio kvantavimo privalumas yra 
kalbos signalų palyginimo greitis. Didelį palyginimo 
greitį lemia vektorinio kvantavimo idėja, kad kalbos 
signalą galima atvaizduoti mažesniu ir iš anksto apibrėžtu 
požymių vektorių skaičiumi. Tuo tikslu visa vektorių aibė 
padalinama į klasterius, kurių kiekvieną atstovauja 
centroidai. Centroidų aibė naudojama kaip kodinė 
požymių knyga, kurios dydis yra  lygus centroidų 
skaičiui. Nauja požymių kodinė knyga išsaugo 
svarbiausią informaciją, ženkliai sumažindama požymių 
skaičių, todėl palyginimas atitinkamai irgi pagreitėja. Ši 
savybė tampa ypač svarbi, kai tenka atlikti kodinių knygų 
palyginimus su didelėmis duomenų bazėmis. (Gersho, 
Gray 1991). 

 
8 pav. Vektoriaus kvantavimo vidutinės paklaidos 
priklausomybė nuo kodavimo lentelės dydžio M 
Fig. 8 Vector quantization average error  dependance on coding 
table size M 

Išvados 

 Šiame straipsnyje apžvelgti ir pristatyti metodai, 
kurie, remiantis literatūra, labiausiai tinka siekiant sukurti 
greitai veikiančią ir pakankamai gerą atpžinimo kokybę 
suteikiančią požymių paieškos metodiką. 
 Literatūroje teigiama, kad daugumoje atvejų pradinė 
filtracija pagerina požymių patikimumą. Remiantis 
statistiniais tyrimais pradinė filtracija labiausiai pagerina 
požymių patikimumą tiriant vyriškus balsus, o tiriant 
moteriškų ir vaikiškų balsų požymius patikimumas 
pakinta nežymiai. 
 Atlikus literatūros analizę kodinės knygos sudarymui, 
pasirinktas vektorinis kvantavimas siekiant užtikrinti 
greitą programos darbą net jeigu tektų paaukoti 
atpažinimo tikslumą. 
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 Išanalizavus literatūrą pasirinktas Hemingo langas. Šį 
pasirikimą lėmė šio lango paprasta realizacija, kuri 
efektyviai sustiprina centrinius dažnius. 
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TEXT-INDEPENDANT SPEAKER RECOGNITION 

G.Ruzgys, J. Kamarauskas  

Abstract 

 In this paper we analize the problem of speaker 
recognition by voice. Feature extraction model is 
presented. We discus main parts of feature extraction 
from vocal signal. The main problems that occur solving 
this problem are analized. We overview methods that are 
used to solve this problem what influence they have. The 
reasons of choosing those method are pointed out. 

Keywords: speech recognition, LPC, vector quantization, Pre-
emphasis, Hamming window, linear spectral pairs, LSP
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