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Streszczenie 

W rozdziale tym opisana została metodologia tworzenia systemów automatycznej wery-
fikacji mówców. Przedstawiono najczęściej używane metody ekstrakcji cech sygnału mo-
wy oraz klasyfikatory wykorzystywane w zagadnieniu rozpoznawania mówcy. Szczególnie 
zwrócono uwagę na metody poprawy skuteczności systemów weryfikacji mówcy poprzez 
zastosowanie różnego rodzaju modeli odniesienia. 

Przeprowadzona została analiza eksperymentu numerycznego mającego na celu porów-
nanie wyników uzyskanych przy pomocy różnych metod weryfikacji mówcy. 
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1. Wprowadzenie 

Bardzo dynamicznie rozwijający się rynek technologii informatycznych powoduje po-
wstawanie zagrożeń związanych z nieautoryzowanym dostępem do systemów komputero-
wych, czy też do nowo pojawiających się usług. Stwarza to zapotrzebowanie na nowe me-
tody potwierdzania tożsamości użytkowników. Stosowanie standardowych zabezpieczeń 
w postaci haseł, kluczy i kart ustępuje pod względem ergonomii i bezpieczeństwa metodom 
biometrycznym. Ze względu na nieinwazyjność działania oraz brak zapotrzebowania na 
specjalistyczną aparaturę na uwagę zasługują systemy wykorzystujące sygnał mowy ludz-
kiej. 

Zaletą wykorzystania sygnału mowy ludzkiej jako źródła informacji jest wygoda 
użytkowników systemu. Z jednej strony mowa jest najbardziej naturalnym sposobem prze-
kazywania informacji przez człowieka, z drugiej – nie ma potrzeby, aby badana osoba 
wykonała dodatkową, z jej punktu widzenia zbędną, czynność jak np. cierpliwe wytrzyma-
nie skanowania siatkówki. Jednakże w próbach rozpoznawania osób na podstawie głosu 
problem stanowi jego duża zmienność oraz wydajność i skuteczność stosowanej metody 
rozpoznawania. 

Najskuteczniejsze budowane obecnie systemy wykorzystują modele probabilistyczne, 
które charakteryzują się jednak dużym zapotrzebowaniem na pamięć i moc obliczeniową. 
Z drugiej strony występują metody nieparametryczne, które mają znacznie mniejsze wyma-
gania na zasoby systemu przy nieco niższej skuteczności. 
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W zadaniu weryfikacji mówcy znaczącą poprawę skuteczności można osiągnąć stosu-
jąc normalizację wyniku. Efekt ten uzyskiwany jest zarówno poprzez jeden wspólny model 
odniesienia, jak również poprzez zastosowanie zestawu modeli towarzyszących, stanowią-
cych kohortę mówcy. 

Warto zwrócić również uwagę na specyfikę zagadnienia identyfikacji i weryfikacji 
mówcy. Większość zadań klasyfikacji opiera się na obliczeniu wyniku dla pojedynczego 
elementu. W rozpoznawaniu mówcy decyzja podejmowana jest na podstawie sekwencji 
elementów, którą stanowią wektory uzyskane z kolejnych fragmentów sygnału mowy. 
Powoduje to konieczność ustalenia metody łączenia wyników cząstkowych w jedną war-
tość, na podstawie której dojdzie do podjęcia decyzji. W literaturze przedmiotu można 
znaleźć dwa odmienne podejścia do zliczania wyniku, jak i jego normalizacji na poziomie 
ramek i na poziomie wypowiedzi. Najczęściej stosowanym jest obliczanie wyniku na po-
ziomie ramek, a wyjątkiem jest metoda kowariancyjna, gdzie następuje to na podstawie 
całej wypowiedzi. 

2. Metody weryfikacji mówcy 

Weryfikacja głosowa mówcy rozpoczyna się od podania przez użytkownika swojego 
identyfikatora oraz zarejestrowania wypowiedzi. Wypowiedź ta jest porównywana z mode-
lem tylko tego użytkownika, w celu uzyskania wartości podobieństwa. Jeżeli wartość ta 
przekracza zadany próg, tożsamość użytkownika zostaje potwierdzona, w przeciwnym 
wypadku następuje decyzja o odrzuceniu. 

Weryfikację mówcy można podzielić na zależną bądź niezależną od tekstu wypowiedzi. 
W przypadku rozpoznawania zależnego od tekstu użytkownik systemu weryfikowany jest 
na podstawie takiej samej wypowiedzi, na której został zbudowany opisujący go model. 
W systemie rozpoznawania niezależnego od tekstu użytkownik weryfikowany jest na pod-
stawie wypowiedzi, która nie uczestniczyła w procesie estymacji parametrów modelu. 

W wyniku działania systemu weryfikacji mówcy mogą pojawić się dwa rodzaje błędów: 
fałszywej akceptacji FA (ang. false acceptance) oraz fałszywego odrzucenia FR (ang. false 
rejection). Błędy FA pojawiają się w wyniku zaakceptowania tożsamości osoby niepowo-
łanej, natomiast błędy FR są wynikiem odrzucenia osoby uprawnionej. Odpowiednio do-
bierając próg decyzyjny można zrównać ze sobą wartości FA i FR uzyskując wskaźnik 
EER (ang. Equal Error Rate), który często służy do porównywania różnych systemów 
weryfikacji głosowej użytkownika [3]. Informację o zachowaniu systemu dla dowolnej 
wartości progowej można odczytać z krzywej DET (ang. detection error trade-off) [15]. 

Bardzo ważnym etapem w systemach identyfikacji i weryfikacji mówcy jest odpowied-
nie przygotowanie materiału podlegającego badaniu, czyli sygnału mowy. Na drodze do 
uzyskania cech sygnału jak najlepiej charakteryzujących mówcę można wyróżnić dwa 
podetapy. Pierwszym z nich jest wstępne przetworzenie sygnału mowy polegające głównie 
na zastosowaniu technik cyfrowego przetwarzania sygnałów w celu przekształcenia analo-
gowego sygnału akustycznego w cyfrową charakterystykę czasową. W drugim podetapie 
uzyskany w ten sposób ciąg próbek sygnału mowy jest poddawany dalszemu przetwarzaniu 
aż do uzyskania pożądanych cech sygnału. 

W ramach wstępnego przetwarzania sygnału dokonywane są zabiegi: próbkowania, 
usuwania fragmentów ciszy, preemfaza, podział na ramki i okienkowanie. 



Po zakończeniu  etapu wstępnego przetwarzania sygnału mowy następuje właściwe wy-
znaczanie wektorów cech pozwalających w jak największym stopniu na rozróżnianie mów-
ców. Stosowanych jest do tego celu wiele różnych metod, takich jak: Dyskretna Transfor-
mata Fouriera, banki filtrów, liniowa predykcja, analiza cepstralna, transformacja Falko-
wa [8, 12]. 

Szczególną uwagę w zagadnieniu rozpoznawania mówcy zwracają na siebie parametry 
powstałe w wyniku analizy cepstralnej. Należą one do najczęściej stosowanych, a systemy 
zbudowane z ich wykorzystaniem charakteryzują się bardzo dużą skutecznością. Należą do 
tej grupy między innymi cepstrum liniowej predykcji LPCC (ang. linear prediction cepstral 
coefficients) i parametry melcepstralne MFCC (ang. mel frequency cepstral coefficients). 
Systemy rozpoznawania mówcy, w których wykorzystano parametry MFCC charakteryzują 
się nieco większą skutecznością niż te, które zbudowano wykorzystując parametry LPCC. 
Jest to okupione jednak dużym obciążeniem obliczeniowym. 

Interesującą techniką modyfikacji parametrów jest tzw. odejmowanie cepstralne CMS 
(ang. cepstral mean subtraction). Polega ona na odjęciu od wektorów parametrów ich war-
tości średniej. Ta prosta modyfikacja pozwala na zredukowanie wpływu kanału transmisyj-
nego na sygnał [6]. 

Będąc w posiadaniu bazy parametrów przekształconego sygnału mowy, można przystą-
pić do estymacji modelu na etapie trenowania systemu lub, jeżeli jest to sygnał testowy, do 
podejmowania decyzji weryfikacyjnej. Ze względu na różnorodność zastosowań i potrzeb 
zadania rozpoznawania mówców stosowanych jest na tym etapie wiele różnych metod 
klasyfikacji obrazów. 

Na szczególną uwagę zasługuje grupa metod nieparametrycznych, wywodzących się 
z algorytmu najbliższego sąsiada NN (ang. nearest neighbour) [3], które charakteryzują się 
brakiem założeń do charakteru rozkładu cech. Najwyższą wydajność przy jednocześnie 
wysokiej skuteczności osiąga kwantyzacja wektorowa VQ (ang. vector quantization). 
W metodzie tej wysoką wydajność osiągnięto poprzez zredukowanie liczby zapamiętanych 
wzorców poprzez jeden z algorytmów grupowania (ang. clustering) [9]. 

W systemach, w których największy nacisk kładziony jest na skuteczność kosztem nie-
co niższej wydajności, stosowane są najczęściej metody probabilistyczne opierające się na 
przybliżaniu rozkładów cech mówców przy pomocy rozkładów prawdopodobieństwa. Do 
grupy tej należą metody wykorzystujące ukryte łańcuchy Markowa HMM (ang. Hidden 
Markov Models) oraz GMM (ang. Gaussian mixture models) [17]. W systemach zbudowa-
nych na modelu GMM często stosuje się ze względu na wydajność wersje z diagonalnymi 
macierzami kowariancji GMMd. Są one również bardziej odporne na niską liczbę wekto-
rów uczących niż ich odpowiedniki z pełnymi macierzami kowariancji GMMf [10, 17]. 

Kolejną metodą często stosowaną do rozpoznawania mówcy jest zastosowanie sztucz-
nych sieci neuronowych ANN (ang. artificial neural networks). Do najczęściej stosowa-
nych należą: sieci jednokierunkowe wielowarstwowe, sieci samoorganizujące się oraz sieci 
o radialnych funkcjach bazowych. 

Dobre rezultaty kosztem znaczącego nakładu obliczeniowego pamięciowego uzyskuje 
się stosując klasyfikator SVM (ang. support vector machines). [12]. 

Ciekawym podejściem jest metoda kowariancyjna CM (ang. covariance modeling) 
[19, 20], w której stosuje się rozpoznawanie na podstawie całych wypowiedzi (ang. utter-
ance level scoring). W innych metodach wynik uzyskiwany jest jako kombinacja wyników 
cząstkowych obliczonych dla poszczególnych ramek. 



3. Zastosowanie modeli odniesienia 

Wynik porównania S(X) wypowiedzi testowej X z modelem mówcy jest obarczony wie-
loma czynnikami mającymi niekorzystny wpływ na wynik rozpoznania. Czynniki te powo-
dują, że wynik uzyskany przy różnym ich wpływie może uzyskiwać znacząco różne warto-
ści. 

Dużą rolę odgrywa tu wpływ warunków uzyskiwania nagrania wypowiedzi. Miejsce, 
w którym nastąpiło pobranie wypowiedzi testowej, będzie miało tym większy wpływ na 
wynik S(X) im większa będzie różnica pomiędzy nim a miejscem, w którym dokonana 
została rejestracja mówcy w systemie i nagrane zostały wypowiedzi treningowe. Rodzi to 
również niebezpieczeństwo takie, że osoba, która będzie próbowała podać się za użytkow-
nika systemu i dokona rejestracji wypowiedzi w warunkach zbliżonych do tych, w których 
mówca autentyczny dostarczył wypowiedzi treningowych, uzyska wynik zbliżony do ofia-
ry. Stąd też zaleca się, aby materiał, który jest wykorzystywany do tworzenia modeli, był 
pobierany w różnych miejscach. 

Zastosowany typ mikrofonu oraz charakterystyka kanału, którym przenoszona jest mo-
wa, jak np. linia telefoniczna, mają również znaczny wpływ na wartość uzyskanego wyniku 
porównania. Zauważono, że osoba, której wypowiedź testową zarejestruje się przy pomocy 
jednego typu mikrofonu, uzyska wynik znacznie bliższy wszystkim użytkownikom, któ-
rych modele zostały utworzone na podstawie nagrań uzyskanych mikrofonem tego typu [4]. 

Powyższe czynniki można zaliczyć do grupy wpływów niezależnych od wypowiedzi. 
Dodatkowo wpływ na rozrzut wartości wyniku porównania mają czynniki zależne od wy-
powiedzi. Można tu wymienić: charakterystykę traktu głosowego mówcy, zawartość lin-
gwistyczną wypowiedzi i jakość mowy [17]. 

Rozpoznawanie mówcy jest trudnym zadaniem ze względu na dużą zmienność głosu 
ludzkiego. Duże różnice występują w miarę upływu czasu pomiędzy rejestracją wypowie-
dzi, w zależności od zdrowia i stanu emocjonalnego. W celu wyeliminowania, a przynajm-
niej zredukowania wpływu dodatkowych czynników stosuje się normalizację wyniku roz-
poznawania [2, 6, 7, 17]. 

Normalizacja wyniku polega na tym, że wypowiedź testowa porównywana jest nie tyl-
ko z wybranym modelem mówcy, ale również z zestawem modeli mówców (ang. back-
ground models), zwanych również kohortą (ang. cohort) mówcy lub z jednym wspólnym 
modelem odniesienia (ang. world model). Ma ona szczególne znaczenie dla weryfikacji 
mówcy, gdyż uzyskany wynik w odniesieniu do wyniku lub wyników modeli towarzyszą-
cych, jest w większym stopniu funkcją wypowiadającego się mówcy i jest mniej wrażliwy 
na zmienność niezależną od autora wypowiedzi. Umożliwia to ustalenie progu dla decyzji 
weryfikacyjnej, w mniejszym stopniu podatnego na zawartość wypowiedzi. Podczas iden-
tyfikacji ta sama wypowiedź jest porównywana z modelami wszystkich mówców, a wybie-
rany jest mówca z maksymalnym dopasowaniem, co niweluje wpływ zawartości wypowie-
dzi na uzyskany wynik i nie ma potrzeby jego normalizacji [17]. 

W większości przypadków normalizację wyniku rozpoznawania stosuje się 
w systemach weryfikacji opartych na probabilistycznym modelu GMM [14, 17, 18], co 
umożliwia przejście od porównywania funkcji wiarygodności do testu ilorazu wiarygodno-
ści. Pozytywne rezultaty uzyskano również, wykorzystując normalizację w modelu kowa-
riancyjnym [19, 20], opartym na ukrytych łańcuchach Markowa [16], a także w systemach 
z kwantyzacją wektorową [5, 13]. 



Ogólna idea normalizacji wyniku polega na wykorzystaniu testu ilorazu wiarygodności 
(ang. likelihood ratio). Iloraz ten podczas weryfikacji przyjmuje postać [17]: 
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W powyższym wzorze X oznacza sekwencję wektorów uzyskaną z wypowiedzi testo-
wej, P(l|X) jest prawdopodobieństwem, że jest to mówca o modelu l, jeżeli została zaob-

serwowana wypowiedź X, P(l |X) jest prawdopodobieństwem tego, że wypowiedź nie 
należy do mówcy o modelu l. 

Stosując regułę Bayes'a, uzyskujemy: 
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Zakładając, że prawdopodobieństwo wystąpienia każdego mówcy jest jednakowe, za-
leżność redukuje się do: 
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W systemach opartych na GMM zależność ta jest logarytmowana i uzyskuje się loga-
rytmiczny iloraz wiarygodności (ang. log likelihood ratio) [17]: 

 ( ) ( ) ( )ll XpXpX loglog −=Λ . (4) 

Ze względu na właściwości logarytmu możliwe jest w powyższym wzorze zastąpienie 
ilorazu różnicą, a korzystając z tego, że stosunek prawdopodobieństw jest równy stosun-
kowi gęstości prawdopodobieństw, możliwe stało się wprowadzenie wyników uzyskiwa-
nych z modelu GMM. 

Pozostaje problem uzyskania wartości prawdopodobieństwa, że wypowiedź nie została 
wygenerowana przez danego mówcę. Jedną z możliwości jest przybliżenie tej wartości 
średnią uzyskaną z wszystkich innych modeli różnych od sprawdzanego mówcy. Zwiększa 
to jednak nakład obliczeń związanych z testem. Dla systemów z dużą liczbą użytkowników 
rozwiązanie to może okazać się niewykonalne ze względu na czas obliczeń. Z tego względu 
ogranicza się liczbę dodatkowych modeli, dla których wykonywane są obliczenia. Przy 
ustalonych B modelach stanowiących kohortę logarytmiczną funkcję wiarygodności dla 
mówców odniesienia można obliczyć [17]: 
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Dla systemu VQ w pracy [13] przyjęto zamiast wzoru (3) postać: 
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gdzie B jest liczbą modeli stanowiących kohortę mówcy, a Sb
Coh(X) oznacza wynik uzyska-

ny przez b-tego mówcę należącego do kohorty. 
Inną możliwością zastosowania kohorty mówcy do normalizacji wyniku rozpoznawania 

jest skorzystanie z zależności [2]: 

 ( ) ( )
σ

µ−
=

XSXS Norm , (7) 

gdzie µ oraz σ są wyznaczonymi parametrami na podstawie wyników modeli kohorty 
w fazie uczenia systemu (Z-Norm) lub na podstawie wypowiedzi testowej w trakcie funk-
cjonowania systemu (T-Norm). Druga z tych metod jest uznawana za skuteczniejszą, ze 
względu na większą odporność na warunki niedopasowania, kiedy system działa w nieco 
innych warunkach niż był tworzony. 

W przypadku T-Normalizacji istnieje jeszcze możliwość wykorzystywania kohorty, 
której uczestnicy są wyznaczeni w fazie trenowania systemu (ang. offline cohort selection) 
lub na podstawie wyników uzyskanych z wypowiedzi testowej X (ang. online cohort selec-
tion). Druga metoda pomimo większej wymaganej liczby obliczeń przynosi lepsze rezultaty 
dzięki kohorcie dobranej do aktualnej wypowiedzi [13]. 

Zaleca się, aby na członków kohorty dobierani byli mówcy jak najbardziej podobni pod 
względem charakterystyki głosu do wybranego mówcy [4, 13]. Ma to na celu zwiększenie 
separacji pomiędzy wynikami mówców autentycznych i podających się za nich. Jeżeli 
badany mówca uzyska wysoki wynik i wyniki kohorty będą również wysokie, to zostanie 
on zredukowany. Jeżeli jednak uzyska on wysoki wynik przy równocześnie niskim wyniku 
mówców odniesienia, to jego wynik pozostanie wysoki.  

W pracy [17] sprawdzono jednak, że takie zawężanie kohorty do jedynie mówców zbli-
żonych do danego niekoniecznie musi dawać dobre rezultaty. Dobór podobnych głosów do 
zestawu modeli odniesienia opiera się na założeniu, że potencjalna osoba podszywająca się 
będzie miała podobny głos lub przynajmniej będzie próbowała naśladować mówcę auten-
tycznego. Stwarza to niebezpieczeństwo narażenia się na atak osoby o zupełnie odmiennym 
głosie, np. mężczyzny udającego kobietę. Eksperyment z mówcami włączonymi do kohor-
ty, którzy mieli zarówno głosy podobne, jak i różne od mówcy autentycznego dał lepsze 
rezultaty. 

Alternatywą dla stosowania kohorty mówcy może być zastosowanie jednego wspólnego 
modelu odniesienia [14, 18]. Zaletami takiego rozwiązania są: mniejsza liczba koniecznych 
obliczeń w celu uzyskania wyniku i brak problemów z doborem uczestników kohorty. 
Mniejsza liczba obliczeń wiąże się z tym, że wynik podczas weryfikacji użytkownika wy-



znaczany jest tylko dla dwóch modeli: sprawdzanego mówcy i modelu odniesienia. 
W przypadku kohorty wynik ten musi być wyznaczany dla tylu modeli, ile liczy kohorta 
oprócz sprawdzanego mówcy. 

W podejściu tym model odniesienia l  tworzony jest z nagrań głosów dużej liczby 
użytkowników, zazwyczaj wszystkich zarejestrowanych w systemie. Często stosowanym 
rozwiązaniem jest również tworzenie modeli odniesienia zależnych od płci, wieku, stoso-
wanego mikrofonu itp. [2, 18]. 

Pozytywne rezultaty osiągane przez naukowców stosujących normalizację wyniku roz-
poznawania mówcy skłaniają do uwzględnienia tego narzędzia w celu poprawy skuteczno-
ści systemu weryfikacji mówcy. Większość dotychczas przeprowadzonych badań w tym 
zakresie skupia się na zastosowaniu normalizacji wyniku w systemach opartych na modelu 
GMM. Jest to spowodowane ich wysoką skutecznością. Dalsza poprawa uzyskiwanych 
wyników poprzez zastosowanie modelu lub modeli odniesienia prowadzi do powstania 
najskuteczniejszych obecnie systemów rozpoznawania mówcy. 

Jednakże w zastosowaniach, w których mniejszy nacisk kładzie się nie tylko na sku-
teczność, lecz również na wydajność, lepszym wyborem zdaje się być wykorzystanie niepa-
rametrycznej metody VQ. Badania nad normalizacją wyniku rozpoznawania przy wykorzy-
staniu tej metody są jednak rzadziej i mniej chętnie przeprowadzane. W pracy [11] zapro-
ponowano rozwiązanie polegające na zastosowaniu modelu odniesienia w celu poprawy 
skuteczności systemu weryfikacji mówcy zbudowanego w oparciu o algorytm VQ. 

W rozwiązaniu tym przyjęto wykorzystanie kohorty mówcy. Wykorzystana została tu 
znacznie większa wydajność systemu zbudowanego w oparciu o algorytm VQ w stosunku 
do modelu GMM. Wykorzystanie więcej niż jednego modelu odniesienia nie stanowi zatem 
problemu obliczeniowego. Z drugiej strony wykorzystany został fakt, że modele mówców 
kohorty i tak już istnieją w systemie, z czego wynika brak potrzeby tworzenia dodatkowych 
modeli. 

Wybrana została technika T-normalizacji, która charakteryzuje się większą odpornością 
na warunki niedopasowania niż Z-normalizacja. Jest to okupione nieco większym nakładem 
obliczeniowym. Ze względu jednak na szybkość obliczeń wykorzystywanej metody VQ ten 
dodatkowy nakład obliczeniowy ma mniejsze znaczenie niż dodatkowy wzrost skuteczno-
ści. 

Najistotniejszą cechą wyróżniającą tę metodę jest wybór normalizacji na poziomie po-
szczególnych ramek wypowiedzi. Normalizacja na poziomie wypowiedzi opiera się na 
założeniu, że mówcy należący do kohorty będą w wystarczającym stopniu reprezentować 
rozkład potencjalnych osób podszywających się za użytkowników systemu. Uwzględnienie 
tego pozwala na lepsze odseparowanie wyników uzyskanych przez mówców autentycznych 
od osób fałszywych. Zastosowanie normalizacji na podstawie ramek stwarza jednak dodat-
kową możliwość. Ze względu na to, że każdy pojedynczy wektor uzyskany z wypowiedzi 
normalizowany jest wynikami innych mówców, możliwe jest bardziej dokładne sprawdze-
nie tożsamości użytkownika. Wynika to z tego, że dalszym obliczeniom nie jest poddawany 
uśredniony wynik, tylko uwzględniane jest znaczenie poszczególnych fonemów. W przy-
padku, gdy wektor testowy będzie blisko centroidu mówcy i blisko centroidów mówców 
kohorty, jego wpływ na wynik zostanie zredukowany, gdyż jest on powszechny dla innych 
mówców. Gdy jednak wektor ten będzie znajdował się blisko centroidu mówcy i daleko od 
centroidów kohorty, jego wpływ na wynik będzie znacznie większy. 



Dodatkowo uwzględniono dwa warianty metody. W pierwszym, oznaczonym FBSN1 
(ang. frame based score normalization), normalizacja odbywa się tak jak w analogicznych 
systemach, czyli wynik mówcy sprawdzanego nie jest włączany do sumy mianownika. 
W wariancie drugim, oznaczonym FBSN2, jest on włączany. Dzięki temu uzyskane wyniki 
cząstkowe będą się zawsze mieścić w przedziale od zera do jedności, co powinno dać więk-
szą odporność na dane odstające, kiedy pojedyncza błędna wartość ma duży wpływ na 
uzyskany wynik. W podejściach z kohortą zakłada się, że mówcy ją stanowiący reprezentu-
ją możliwie dobrze potencjalnych włamywaczy a mówca autentyczny nie jest uwzględnia-
ny. Zauważyć jednak można, że gdy tworzony jest wspólny model odniesienia dla metody 
GMM, to jego parametry estymowane są zwykle na podstawie wypowiedzi wszystkich 
użytkowników systemu, a zatem również badanego mówcy autentycznego. 

4. Wyniki badań 

Eksperyment został przeprowadzony w oparciu o autorskie środowisko programowe 
napisane w języku C++. Zawiera ono implementacje najważniejszych metod rozpoznawa-
nia mówców, przetwarzania sygnałów, wyznaczania cech z sygnału mowy, pracy na zada-
nym zasobie mowy oraz wyznaczania błędów. W celu uzyskania wyników wykorzystany 
został polski zasób mowy ROBOT [1]. Do utworzenia modeli mówców wykorzystana 
została pierwsza sesja ze zbioru Z3 (5 wypowiedzi po jednym powtórzeniu). Na etapie 
testowania wykorzystany został zbiór Z4 (po 11 wypowiedzi dla każdego mówcy). 

W celu przeprowadzenia testu w bardziej realistycznych warunkach utworzonych zosta-
ło tylko 10 modeli mówców dla każdej badanej metody, natomiast do testowania wykorzy-
stano wszystkich 30 mówców zasobu. Umożliwia to obserwację zachowania systemu na 
próby rejestracji niepowołanych osób, które nie posiadają swoich modeli w systemie. 

Sygnał mowy podległ identycznemu przetwarzaniu zarówno na etapie tworzenia mode-
li, jak również podczas przeprowadzania testu weryfikacji. Po usunięciu fragmentów ciszy 
na podstawie kryterium energetycznego, sygnał był poddawany preemfazie, dzielony na 
ramki 20 ms z zakładką 10 ms. Zastosowano okno Hamminga. W ten sposób wyodrębnione 
ramki zostały przekształcone do parametrów LPC 12 rzędu, a następnie do LPCC 18 rzędu. 
Zastosowano technikę CMS. 

Modele odniesienia dla metod GMMd i GMMf zostały wytworzone z wszystkich wy-
powiedzi uczących mówców zarejestrowanych w systemie, w tym wypadku dziesięciu. 
Kohortę dla metod FBSN1 i FBSN2 stanowili również wszyscy mówcy zarejestrowani 
w systemie, czyli liczebności kohort wyniosły odpowiednio 9 i 10. Różnica spowodowana 
jest tym, że metoda FBSN1 nie dopuszcza, aby badany mówca stanowił część swej kohor-
ty. 

Po utworzeniu modeli mówców nastąpiła faza testowania, w wyniku której wyznaczono 
błędy oraz wykreślono krzywe DET charakteryzujące badane systemy dla dowolnie obranej 
wartości progowej. Wyznaczono krzywe dla najlepszych spośród badanych systemów we-
ryfikacji bez modelu odniesienia (rys. 1), jak również dla systemów wykorzystujących 
model lub modele odniesienia (rys. 2). 

Ze względu na niską liczbę wektorów uczących nie było możliwe utworzenie modelu 
GMMf rzędu wyższego niż 8. Miało to również wpływ na wykorzystywany przez tę meto-



dę model odniesienia. GMMf-LR ósmego rzędu osiągnął gorsze rezultaty niż GMMf-LR 
czwartego rzędu. 

 
Rys. 1. Krzywa DET dla systemów weryfikacji bez normalizacji wyniku 

5. Wnioski 

Na podstawie uzyskanych wyników widoczne jest, że zastosowanie normalizacji wyni-
ku, zarówno poprzez kohortę, jak i wspólny model odniesienia, przynosi znaczny wzrost 
skuteczności systemu weryfikacji mówcy. 

W warunkach trudnych (krótkie wypowiedzi, niska liczba wektorów uczących i testo-
wych) powstają problemy z estymacją macierzy kowariancji dla modeli GMM. Mimo tego 
widoczna jest skuteczność tej metody (rys. 1). Pomimo niższego możliwego do uzyskania 
rzędu modelu metoda GMMf uzyskała znacznie niższą stopę błędów niż pozostałe metody. 

W kategorii metod wykorzystujących model odniesienia najgorsze wyniki uzyskała kla-
syczna metoda T-normalizacji w połączeniu z algorytmem VQ. Metody FBSN1 i FBSN2 
okazały się być znacząco lepszym rozwiązaniem normalizacji wyniku dla kwantyzacji 



wektorowej. Widoczne jest (rys. 2), że zastosowanie normalizacji na podstawie pojedyn-
czych ramek daje rezultaty konkurencyjne z metodami GMM-LR. Uwzględniając znacznie 
mniejsze zapotrzebowanie tych metod na moc obliczeniową ich wykorzystanie staje się 
celowe. 

 
Rys. 2. Krzywa DET dla systemów weryfikacji z normalizacją wyniku 
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METHODS OF IMPROVING EFFICIENCY OF SPEAKER 
VERIFICATION SYSTEMS USING BACKGROUND MODELS 

Abstract 
In this chapter methodology of creation of automatic speaker verification systems is de-

scribed. The most often used methods of feature extraction from speech signal and classifi-
ers used in speaker recognition task are presented. In particular, attention was paid to the 
methods of improving the efficiency of speaker verification systems through the use of 
various types of background models. 

Analysis of numerical experiment was performed in order to compare results obtained 
using different methods of speaker verification. 

Key words: speaker verification, background model, score normalization, vector 
quantization, Gaussian mixture models 
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