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Abstract 
In this work a traditional MFCC based speaker verification system is combined with a prosody based one to determine whether simple 
short-term prosodic information is useful for improving current state-of-theart ASV. The traditional speaker verification system based 
in spectral information has an EER of 3.85% when using 1024 mixtures. The prosody based system uses short-term intonation and 
energy information and achieves an EER of 23.93% with 128 mixtures. After applying LDA and fusing those scores, a final EER of 
3.84% is achieved. This result does not show a significant improvement when compared with the result of the traditional speaker 
verification system. 

Laburpena 
Lan honetan, aztertu nahi da ea epe laburreko informazio prosodikoa erabilgarria den hiztuna identifikatzeko egungo sistema 
automatikoen errendimendua hobetzeko. Horretarako, MFCCetan oinarritutako ohiko sistema bat eta prosodian oinarritutako beste 
sistema bat uztartu dira, hizlaria egiaztatzeko sistema osatzeko. Espektro-informazioan oinarritutako ohiko egiaztatze-sistemak % 
3,85eko ekierrore-tasa (EER) du  Gaussen 1.024 nahaste erabilita; prosodian oinarritutako sistemak, berriz, epe laburreko intonazioari 
eta energiari buruzko informazioa baliatzen du, eta % 23,93ko EERa sortzen du 128 nahasterekin. LDA aplikatu eta gero eta ezagutze-
tasak batu eta gero, % 3,84ko azken EERa lortzen da. Emaitza horrek ez du erakusten hobekuntza nabarmenik hizlaria egiaztatzeko 
ohiko sistemaren aldean. 
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1. Sarrera 
Urte gutxian, asko hedatu da urruneko transakzioen 

erabilera: Internet bidezko salerosketak, webean 
oinarritutako banku-transakzioak, ordenagailuen eremu 
seguruetara urrutiko sarbidea mugatzea... Sistema 
horiek guztiek autentifikazio-prozesuren bat behar dute 
erabiltzaileen nortasuna egiaztatzeko. Gehienek 
pasahitzetan oinarritutako identifikaziora jotzen dute, 
baina gerta liteke pasahitza ahaztea edo ostea. 

Gaur egun, biometria bidezko autentifikazioa da 
identifikazio modu horren alternatibarik onena. 
Ezaugarri biometrikoak ezin dira ahaztu edo galdu, eta 
gaitza da haiek antzeratzea. Autentifikazio mota hori 
hainbat aplikaziotan erabiltzen da dagoeneko; hona 
hemen adibiderik ohikoenetariko batzuk: hatz-marka 
bidez kontrolatutako sarbidea duten ordenagailu 
eramangarriak, edo eremu mugatuetarako sarbidea 
eskuaren geometria ezagutuz baimentzen duten 
sistemak. 

Identifikazio-sistema biometriko automatikoek 
sortzen duten interesa gero eta handiagoa da; agerian 
uzten dute hori, behinik behin, egiaztatze-sistema 
biometrikoen lehiaketa gero eta ugariagoek: Fingerprint 

Verification Competition (FVC2006, 2006) eta NISTen 
Speaker Recognition Evaluations (NIST, 2005). 
Haietan, algoritmo berriak eta metodo berriak 
proposatzen eta ebaluatzen dira, egungo sistemen 
emaitzak hobetzeko xedeaz. Hori gertatzen da, orobat, 
hiztuna automatikoki egiaztatzeko alorrean. Gaur 
egungo sistema gehienek espektroaren inguratzailea 
erabiltzen dute ahotsa parametrizatzeko (MPCC, 
LPCC...), eta emaitza bikainak lortzen dira (Reinolds 
eta beste, 2000)(Przybocki eta Martin, 2004)(Martin eta 
Przybocki, 2001). Azken ikerketetan, informazio 
prosodikoa baliatzen saiatzen ari dira errore-tasak 
murrizteko asmoz. 

Hizketaren prosodia hizketaren intonazioarekin, 
energiarekin eta abiadurarekin loturik dago. Ezaugarri 
horiek berariazkoak dira pertsona bakoitzean, eta, 
hortaz, hiztunari buruzko informazioa gordetzen dute; 
are gehiago, prosodiak ez du korrelaziorik espektroaren 
inguratzailearen formarekin, eta, beraz, sistemen 
emaitzak hobetzea lor daiteke, informazio hori 
dagoeneko erabiltzen diren espektro-ezaugarriei gehituz 
gero. 

Alor honetako lanik gehienak epe luzeko informazio 
prosodikoaren erabileran oinarritzen dira (Carey eta 
beste, 1996)(Adami eta beste, 2003)(Peskin eta beste, 
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2003), eta horien emaitzak ohiko sistemen emaitzekin 
batzen dituzte. Beste batzuek leihoka lagindutako 
intonazioa, potentzia-kurbak eta antzeko balio 
prosodikoak erabiltzen dituzte (Reynolds eta beste, 
2002)(Arcienega eta Drygajlo, 2002). Azken 
planteamendu hori oso interesgarria da, ezaugarri 
berriak oso erraz uztartu baitaitezke ohiko koefiziente 
zepstralekin. 

Lan honen xedea da zehaztea epe laburreko 
informazio prosodikoa zer neurritan izan daitekeen 
baliagarria hiztuna ezagutzeko gaur egungo sistema 
automatikoak hobetzeari begira. Horretarako, sistema 
berri bat aurkeztuko da, espektroaren zein prosodiaren 
ezaugarriak uztartzen dituena. Artikulua honela dago 
antolaturik: lehendabizi, garatu den egiaztatze-sistema 
aurkeztuko da; ondoren, esperimentuetan erabili den 
datu-basea aztertuko da; azkenik, esperimentuak eta 
haien emaitzak azalduko dira.. 

2. Egiaztatze-sistemaren deskripzioa 

2.1. Erreferentzia-sistema 

Abiatzeko sistema Gaussen nahaste-ereduetan 
(Gaussian Mixture Models, GMM) oinarritutako ohiko 
sistema bat da, parametro gisa Mel eskalako Maiztasun 
Koefiziente Zepstralak (MEL Frequency Cepstral 
Coefficients, MFCC) darabiltzan Hiztun Unibertsalaren 
Eredu batez konbinatua (Universal Background Model, 
UBM) (Bimbot eta beste, 2004). 10 milisegundoan 
behin 18 MFCC parametroko bektore bat sortzen da, eta 
bektoreok parametroen lehen eta bigarren mailako 
deribatuekin osatzen dira. Kanalaren eragina 
murriztearren, batezbesteko zepstralaren kenketa 
(Cepstral Mean Substraction, CMS) aplikatu da (Barras 
eta Gauvain, 2003). 

Aurrez entrenatutako UBMaren a posterioriko 
gehienezko egokitzeaz (Maximum A Posteriori, MAP) 
entrenatu dira hiztunaren ereduak (Reinolds eta beste, 
2000). Batezbestekoak baino ez dira egokitu, eta 
bariantzak eta pisuak beren horretan utzi dira. Azkenik, 
halako sistemetan ohikoa denez, UBM eta HNorm 
normalizazioa (Auckenthaler  eta beste, 2000) aplikatu 
zaie egiantzei.  

2.2. Sistema prosodikoa 

Sistema prosodikoan, intonazioarekin eta 
energiarekin lotutako informazioa erabiltzen da. 
Intonazio-kurbako etenak maneiatzeko, eredu bereiziak 
sortu dira eremu ahostun eta ahoskabeak modelatzeko. 
Seinalearen potentzia 10 milisegundoan behin balioetsi 
da, 30 milisegundoko iraupena duten Hamming leihoen 
bidez. Oinarrizko maiztasun edo F0-ren balioa ere 
balioetsi da 10 milisegundoan behin, zepstrum 
transformazioan eta Viterbiren algoritmoan 
oinarritutako metodo batez. Metodo horrek, F0-ren 
balioa kalkulatzeaz gainera, trama ahostunak eta 
ahoskabeak bereizteko aukera ematen du. Potentzia- eta 

intonazio-kurbak balioetsitakoan, haien lehen eta 
bigarren deribatuak kalkulatu dira, kurben dinamika 
kontuan izateko. 

Trama ahostunak eta ahoskabeak parametro-
bektoreen bi fluxu erdiesteko bereizi dira. Trama 
ahostunak bost ezaugarrirekin parametrizatu dira 
(aldiuneko F0, bere lehen eta bigarren deribatuak, eta 
potentziaren lehen eta bigarren deribatuak); trama 
ahoskabeak, berriz, bi ezaugarrirekin (potentziaren 
lehen eta bigarren deribatuak). Aldiuneko potentzia 
baztertu egin da kasu bietan, haren balioak kanalaren 
irabaziarekin lotura estuagoa baitu, hiztunaren 
nortasunarekin baino. 

Bi bektore-fluxu horiek baliatuz, bi hiztun-eredu 
entrenatu dira, ohiko GMM-UBM eskemaren bitartez. 
Lehendabizi, bi UBM eredu sortu dira, bata trama 
ahostunetarako, bestea trama ahoskabeetarako. 
Ondoren, haietatik abiatuta, ereduak sortu dira, MAP 
egokitzea erabiliz. 

Proba-fasean, bi puntuazio kalkulatu dira grabazio 
bakoitzeko: bata trama ahostunen fluxuetarako, bestea 
trama ahoskabeenetarako. Puntuazio horiei UBM 
normalizazioa ezarri zaie, biderkaduraren erregelaren 
bidez bat egin aurretik; alegia, informazio 
prosodikoaren azken puntuazioa trama ahostunen eta 
ahoskabeen fluxuen puntuazioen biderkadura da. 

2.3. Bi sistemak uztartzea 

Bi sailkatzaileen emaitzak uztartzeko, bat egite 
berantiarreko eskema bat baliatu da: lehendabizi, ohiko 
sistemarako eta prosodian oinarritutako sistemarako 
puntuazioak kalkulatu dira, eta, segidan, azken 
puntuazioa atera da puntuazio biak uztartuta. 

Horretarako, bereizketa-algoritmo lineala (Linear 
Discriminant Algorithm, LDA) hautatu da (Kennedy eta 
Neville, 1986). LDA gai da erabiltzaileen eta 
iruzurgileen puntuazioak hobekien bereizten dituen 
puntuazioen konbinazio lineala aurkitzeko, baina, azken 
probetan erabili aurretik, beharrezkoa da baliozkotzeko 
hiztun multzo batez entrenatzea. 

3. Datu-basearen deskripzioa 
Burutu diren esperimentuak AHUMADA datu-

basean oinarrituta egin dira (Ortega-García eta beste, 
2000). Datu-base horretan, 103 hiztun gizonezko 
espainiarren grabazioak daude, eta berariaz grabatu zen 
hiztuna automatikoki ezagutzeko sistemak garatzeko. 
Hori horrela, NISTen 2000 eta 2001eko ebaluazio-
jardunaldietarako erabili zen, hiztun emakumezkoak ere 
kontuan hartuta, halere. 

Datu-basean, kalitate handiko mikrofono bidez 
egindako grabazioak nahiz telefono bidez egindakoak 
daude, baina, esperimentuetan, telefono bidezkoak 
baino ez dira erabili; izan ere, kanal-distortsioak 
sisteman sortzen dituen eraginak hautemateko aukera 
ematen du horrek. Grabazio telefonikoak hiru saiotan 
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gauzatu ziren, eta terminal desberdina erabili zen saio 
bakoitzean:  

• Lehen sesioa (T1 izendatua) maiztasun-
erantzun lauko barne-dei batez grabatu zen; 
hortaz, ez dago distortsiorik seinaleetan. 

• Bigarren saioan (T2), hiztunen etxeko 
telefonotik egin ziren grabazioak; ez da 
ezaguna, beraz, erabili zuten gailu mota. 

• Hirugarren saioan (T3), grabazio-laborategiko 
bederatzi telefono-terminaletariko bat erabili 
zuen hiztun bakoitzak, eta, beraz, ezaguna da 
erabili zuten gailu mota. 

Saio bakoitzean grabatutako elementuen artetik, bi 
hautatu dira esperimentuetarako: irakurketa-testu 
komuna (testu bera hiztun eta saio guztietarako) eta 
banakako irakurketa-testua (testu desberdin bat hiztun 
eta saio bakoitzeko). Hemendik aurrera, C (Common) 
eta S (Specific) letrak erabiliko dira, hurrenez hurren, 
elementu horiek aipatzeko. Grabazio horiek guztiak 8 
kHz-ean lagindu ziren, lagineko 16 bitetan. Hautatutako 
elementuen batez besteko iraupena 65 segundo 
ingurukoa da. 

Laburbilduz, esperimentu bakoitzerako, 103 hiztun 
gizonezko dituzten hiru telefono-saio erabili dira, 
bakoitza bi elementukoa. Azpicorpus hori honela banatu 
da: 51 hiztun UBM ereduak entrenatzeko gorde dira, 26 
hiztun baliozkotze-probetarako, eta gainerakoak 
sistemaren erabiltzaile gisa erabili dira. Erabiltzaile 
bakoitza iruzurgile gisa erabili da gainerako 
erabiltzaileentzat; hortaz, 25 dira iruzurgileak. Talde 
bakoitzean, ausaz hautatu dira hiztunak, emaitzak ez 
baldintzatzearren. 

Hiztunen ereduak T1 saioko C eta S atazez entrenatu 
dira. Saio hori espektro-distortsiorik gabe grabatu da, 
eta, beraz, kanalarekiko askeak dira lortutako emaitzak. 
T3 saioko C eta S atazak garapen-probetarako erabili 
dira; izan ere, erabilitako telefono motak ezagunak 
izanik, HNorm normalizazioaren parametroak kalkula 
daitezke hiztun bakoitzarentzat. Azkenik, T2 saioko S 
ataza azken probarako utzi da; hala, sistemak ezagutzen 
ez duen terminal batez egin dira azken probak, aurretiaz 
ez baita erabili, ez entrenamenduan, ez garapenean. 
Gainera, S ataza soilik erabilita, grabazioaren edukia ere 
ezezaguna da sistemarentzat. 

Entrenamendurako, grabazio guztiak erabili dira. 
Horrek esan nahi du 130 segundo inguruko materiala 
izan dela  hiztun bakoitzeko. Probetarako, bederatzi 
erauzkin edo segmentu bereizi dira elementu 
bakoitzeko, 10 bat segundoko iraupenekoak, eta ondoz 
ondoko erauzkinak gainjarri egin dira, gehienez % 
50eko gainjartzeaz. Horrenbestez, 9 baliozkotze-
segmentu daude erabiltzaileko; beraz, 225 (25 × 9) 
iruzurgile-segmenturekin batera egin dira erabiltzaile 
bakoitzaren probak. 

Horren guztiaren ondorioz, oso errealista da 
esperimentuen diseinua, erabiltzaileek entrenatzeko eta 
garatzeko grabazioak laborategian egin dituzten sistema 
baten kasuaren antzekoa, baina, berez, etxetik edo 
bulegotik eginak dira, bakoitzaren telefonoaren bidez. 

4. Emaitzak 

GMM sistema batean, Gaussen nahasteen kopurua 
erabakigarria da sistemaren doitasunari dagokionez. 
Ereduetarako nahaste kopurua balioesteko, hainbat  
mailatako GMMak garatu dira, 2 eta 1.024 bitarteko 
nahastekoak, bai MFCC sistemarako, bai prosodian 
oinarritutako sistemetarako. Ekierrore-tasa (Equal Error 

Rate, EER) ahalik eta txikiena izateko hautatu da azken 
nahaste kopurua, baztertze okerreko tasaren (False 
Rejection Rate, FRR) eta onarpen okerreko tasaren 
(False Aceptation Rate, FAR) artean. 1. taulan, 
entrenatutako sistemen EERak ageri dira. Espero zen 
legez, hasierako sistemak emaitza hobeak izan ditu 
prosodikoak bakarrik baino. Ikus daiteke, orobat, leiho 
ahoskabeen energiari buruzko informazioak ez duela 
eragin mesedegarririk prosodian oinarritutako 
egiaztatze-sistemaren azken emaitzan. 

Lortutako EERak kontuan izanda, 1.024 eta 128 
nahasteko GMMak hautatu dira, espektro-sistemarako 
eta sistema prosodikorako, hurrenez hurren. LDA 
aplikatu eta puntuazioak uztartu ondoren, % 3,84ko 
azken EERa lortu da. 1. irudian, sistemen DET kurbak 
ageri dira (Martin eta beste, 1997), uztartzea aplikatu 
aurretik eta ondoren. Hasierako sistemaren eta sistema 
konbinatuaren DET kurbak oso antzekoak dira; izan 
ere, ekierrore-tasa bera dute bi sistemek 

Nahaste kop. 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1.024 

Espektru-

sistema 
29,13 20,29 17,18 13,25 10,36 8,12 6,75 5,71 5,21 3,85 

Ahostunak 35,47 33,21 29,88 28,96 27,78 25,32 23,93 24,03 24,74 23,93 

Ahoskabeak 46,53 49,45 47,86 45,86 44,44 43,16 42,74 43,18 43,59 44,44 

Ahost. + 

Ahosk. 
35,27 32,48 29,49 28,77 27,33 25,64 23,93 24,89 24,53 24,14 

1. taula: Hasierako sistemaren eta prosodian oinarritutako sistemen EER-tasak. 
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1. irudia: Hasierako sistemaren eta prosodian 

oinarritutako sistemaren DET kurbak (ezkerrean), eta 

sistema konbinatua (eskuinean). 

5. Konklusioak 
Esperimentuen emaitzetatik, ondorioztatzen da 

intonazioari eta energiari buruzko epe laburreko 
informazioarekin lotutako ezaugarri sinpleak erabilita 
ez direla gaur egungo sistemen emaitzak hobetzen. 
Hiztunaren egiaztatze automatikoaren alorrak 
aurrerapen handiak izan ditu azken urteotan (gailu 
telefonikoen eta egiantzaren normalizazio-teknikak, 
esaterako), eta, horren ondorioz, espektroaren 
inguratzailean oinarritutako gaur egungo sistemek askoz 
emaitza hobeak izaten dituzte prosodian oinarritutakoek 
baino (% 3,85eko eta % 23,93ko EERa, hurrenez 
hurren, hemengo esperimentuetan). 

Horrek ez du esan nahi ezagutze-sistema 
automatikoetan prosodia erabiltzea baliagarria ez denik. 
Azken ikerketetan aditzera ematen denez, nolabaiteko 
hobekuntza lortzen da [9][10], baina espektroan 
oinarritutakoetatik oso urrun daude, oraindik ere, 
prosodian oinarritutako sistemak. Adibidez, ohiko 
sistemetan HNorm normalizazioa aski da telefono-
terminalen aldakortasunari konponbidea emateko; 
prosodian oinarritutako sistemetan, aldiz, kontuan izan 
beharreko faktorea da saio arteko aldakortasuna. 
Oraindik lan handia dago egiteke ikerkuntza-eremu 
interesgarri honetan..  
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