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Introdução

Técnicas de identificação automática de locutores são amplamente utilizados hoje em dia
em aplicações forenses, mas a sua precisão cai severamente quando a voz do locutor de interesse está imerso em uma
gravação que contenha mais de uma voz, situação comum de investigações onde a voz dos alvos são obtidos por meio de
gravações ambientais. Em aplicações forenses onde temos microfones ocultados, ruídos interferentes em gravações são
comuns e degradam o desempenho das técnicas de identificação de locutores.

Neste trabalho, apresento uma técnica que recebe sinais de voz, de dois ou mais locutores,
gravados usando um arranjo de microfones, separa-se as fontes de áudio (locutores) utilizando uma separação cega de
sinais (SCS) técnica denominada Análise de Componentes Independentes Convolutivo (ICA-convolutivo) e, em seguida,
aplico nesses arquivos contendo as fontes separadas um sistema de identificação de locutor que usa MFCC (Mel
Frequency Cepstral Coeficients) e GMM(Gaussian Mixiture Model). Será mostrado que o ICA combinado com o
tradicional método de identificação de locutor MFCC-GMM, provém melhores resultados que a abordagem típica do
MFCC and GMM.

IDENTIFICAÇÃO DE LOCUTOR VIA MFCC-GMM

Um sistema de identificação de voz pode ser dividido em duas etapas: uma etapa de
treinamento e uma etapa de teste. Na primeira etapa, como mostrado na Fig. 1, são calculados os coeficientes cepstrais
de freqüência mel do sinal de voz de treinamento e a técnica de GMM é usada para encontrar as distribuições gaussianas
que melhor representam os histogramas gerados pela extração de características MFCC. Os parâmetros dessas
distribuições são únicos para cada indivíduo e são armazenados numa base de dados. Como mostrado na fig. 2, na
segunda etapa, os histogramas extraídos de um sinal de voz de teste são comparados com distribuições geradas usando
os parâmetros de cada indivíduo que está na base de dados. Esta comparação é feita através de um método de log-
verossimilhança. No bloco de decisão lógica, o indivíduo com os parâmetros que melhor correspondem aos histogramas
do sinal de voz de teste é escolhido como o orador identificado.

Fig. 1: Diagrama de bloco da etapa de treinamento.

Um Modelo de Mistura Gaussiana é uma função de densidade de probabilidade 
paramétrica representada como uma soma ponderada das densidades dos componentes de Gauss [4]. GMM são 
frequentemente utilizados como um modelo paramétrico de alguma distribuição de probabilidade arbitrária. Os 
parâmetros do GMM podem ser obtidos a partir de dados de treino, utilizando o algoritmo de Maximização de 
Expectância(EM). Um Modelo de Mistura Gaussiana é uma soma ponderada das M componentes Gaussianas de 
densidade como dada pela seguinte equação,

Devido a ambientes reverberantes que são comuns para aplicações de áudio, o ICA linear 
[3] não pode ser aplicado. Portanto, para lidar com amostras atrasadas, usamos neste trabalho a técnica ICA-convolutivo 
[8]. Este método pode ser usado para separar misturas convolutivas de sinais de banda estreita, uma vez que corrige o 
deslocamento de fase causada pelas múltiplas amostras repetidas sobre o ambiente. Fig. 5 mostra um diagrama de 
blocos que fornece uma visão geral de como funciona ICA-convolutivo.
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Fig. 3: Dagrama de bloco da técnica MFCC.

Fig. 2: Diagrama de bloco da etapa de teste.

onde x é um vetor de dados com valores contínuos em D-dimensões que representa os histogramas gerados por MFCC, 
D é o número de coeficientes cepstrais de frequência Mel, wi = 1, ..., M, são os pesos de mistura e, g(x|µi, Ʃi), i =1, ..., M, 
são as densidades dos componentes Gaussianas.

ICA-convolutivo

O arranjo de microfones obtém N sinais, um para cada microfone, sendo que estes sinais
representam as N misturas que serão aplicadas ao algoritmo ICA-convolutivo. O STDFT é usado para analisar os sinais no
domínio tempo-freqüência, a fim de localizar as versões das amostras originais e atrasadas. Em seguida, o método de
valor-complexo do ICA é aplicado em cada componente de banda estreita dos sinais de mistura, resultando numa matriz
de permutação. Algumas operações devem ser feitas com esta matriz, a fim de resolver as ambiguidades que possam
surgir com o problema de separação cega de sinais [7]. Finalmente, o STDFT inverso é aplicado, resultando em N sinais
de teste de fala.

Simulação e Resultados

Fig. 6. Comparação entre ICA e abordagem tradicional de MFCC-GMM para variados valores de SNR.

Áudio de entrada
Taxa de Sucesso

Vozes Misturadas Vozes Separadas

Locutor 7 0 % 85.5 %

Locutor 3 100 % 99.5 %

Áudio de entrada
Taxa de Sucesso

Vozes Misturadas Vozes Separadas

Locutora 1 100 % 97,5 %

Locutor 6 1,5 % 65,5 %

Tabela 1. Taxa de sucesso na aplicação técnica de identificação de locutor
MFCC-GMM no áudio de mistura, e a taxa do método proposto baseado em
ICA, utilizando duas vozes masculinas adultas.

Table 2. Taxa de sucesso na aplicação da técnica de identificação de locutor 
MFCC-GMM no áudio de mistura, e a taxa do método proposto baseado em 
ICA, usando voz de uma locutora e de um locutor adultos.

No primeiro cenário, as vozes dos dois locutores do sexo masculino são misturadas. Como
apresentado na tabela 1, existe um aumento da taxa de sucesso para o locutor 7 quando o algoritmo ICA é incorporado.

No segundo cenário, as vozes de um locutor e uma locutora são misturadas. Como pode-se
observar a partir da tabela 2, há um aumento da taxa de sucesso na identificação da pessoa 6, quando o algoritmo ICA é
usado.

A seguir, o ruído Branco Gaussiano Aditivo (AWGN) é incluído no processo de identificação
do locutor. O ruído utilizado para calcular a SNR foi aplicado aos canais simulados. Como podemos ver através da análise
do áudio de mistura, o locutor 3 pode ser identificado com sucesso com um canal mais ruidoso, mas o locutor 7 continua
não identificável. Para identificar o locutor 7 utilizando o algoritmo de ICA com taxa de sucesso superior a 50%, é
necessário pelo menos um canal de 10 dB menos ruidoso.

Aplicando o algoritmo de ICA em um áudio contendo a mistura de voz de duas pessoas 
conversando obtemos como saída dois sinais, cada um contendo uma parte predominante da voz de cada fonte. Usamos 
esses sinais como entradas para a técnica de GMM MFCC para realizar a identificação do locutor e, assim, avaliar o nosso 
modelo . O MFCC GMM foi criado para trabalhar com 256 janelas de amostras com 50 % de sobreposição entre cada 
quadro, um banco de filtros de 20 filtros triangulares igualmente espaçados no domínio da freqüência de mel e um 
conjunto de cinco curvas gaussianas para modelar cada coeficiente cepstral. Todos os áudios utilizados para a realização 
da experiência foram obtidos a partir de [5]. De cada áudio, foram extraídos cerca de 2 ou 3 minutos de fala a ser usado 
como sinal de voz de treino e de 25 a 40 segundos para usar como sinal de voz de teste. O banco de dados contém sete 
locutores. Para o conjunto de microfones, nós reproduzimos o canal, incluindo os atrasos de tempo e as variações de 
amplitude. Para uma fonte dois atrasos de amostra são considerados e para a outra, três atrasos. A amplitude da 
primeira fonte é multiplicada por 1,2, e a segunda fonte por 0,8.

O parte de extração de características de um sistema de identificação de voz é crucial para o
desempenho geral do sistema. Escolhendo os parâmetros corretos que melhor representam um sinal acústico é uma
tarefa muito difícil. Atualmente o MFCC apresenta os melhores resultados. Os coeficientes de frequência Mel são
resultados de uma transformação de coseno discreta (DCT) do logaritmo do espectro de energia de curta duração
expressa numa escala de frequência Mel [2]. A escala mel representa melhor a percepção humana não-linear real de
conteúdo de um som de frequência. Fig. 3 mostra um diagrama de blocos da técnica MFCC.

Fig. 4: Dagrama de bloco da técnica de ICA-convolutivo.

Modelo de processo para realização das simulações:

Fig. 5: Dagrama de bloco do método proposto.

[1] Matheus A. Silveira, et al. "Convolutive ICA-Based Forensic Speaker Identification Using Mel Fre-quency Cepstral Coefficients and Gaussian 
Mixture Models." The International Journal of Forensic Computer Science – IJoFCS, 2013, Vol. 1, 27-34

[2] Vibha Tiwari. "MFCC and its applications in speaker recognition." International Journal on Emerging Technologies 1.1 (2010): 19-22.
[3] Douglas A. Reynolds,. "Gaussian mixture models." Encyclopedia of Biometric Recognition 2.17.36 (2008): 14-68.
[4] Arthur P. Dempster, Nan M. Laird, and Donald B. Rubin. "Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm." Journal of the 

Royal Statistical Society. Series B (Methodological) (1977): 1-38.
[5] http://archive.phonetics.ucla.edu/
[6] Schluter R., Bezrukov L., Wagner H., and Ney H. "Gammatone features and feature combination for large vocabulary speech recognition." IEEE 

International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, (ICASSP) 2007. Vol. 4. IEEE, 2007.
[7] Scott C. Douglas, Gupta M., Sawada H., Makino S.. "Spatio–Temporal FastICA algorithms for the blind separation of convolutive mixtures." IEEE 

Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 15.5 (2007): 1511-1520. 
[8] Frederico D’Almeida; Francisco Nascimento; Pedro Berger; and Lúcio Silva; "Noise Robust Speaker Recognition using Reduced Multiconditional

Gaussian Mixture Models, " The International Journal of Forensic Computer Science – IJoFCS, 2006, Volume 3, Number 1, pages 60-69, DOI: 
10.5769/J200601006, ISBN: 1809-9807.


