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Avaliação de um Novo Reconhecedor de Voz
Robusto Baseado em Filtragem por Mediana da
Função Distribuição de Probabilidade Usando o

Corpus AURORA-4
Christian Arcos Gordillo, J R Boisson de Marca, Marley Vellasco e Abraham Alcaim

Resumo— Este artigo examina e apresenta contribuições para
aumentar a robustez dos atributos cepstrais PNCC usados nos
sistemas de reconhecimento automático de voz (RAV). Isso é
feito através de uma filtragem não linear sobre as funções de
distribuição de probabilidade (PDFs) dos atributos corrompi-
dos. Trabalhos anteriores têm mostrado que o mapeamento
de histogramas (HMAP) reduz consideravelmente as taxas de
error dos sistemas de reconhecimento. No entanto o HMAP
introduz um pequeno descasamento quando não existe distorção
nos dados de teste, gerando uma perda de informação nos
atributos livres de ruı́do. Aqui propõe-se uma nova abordagem
para este problema, denominada MED-HMAP, que consiste na
suavização das PDFs de cada vetor de atributos usando filtragem
de mediana. Experimentos de reconhecimento sobre o banco de
dados AURORA-4, foram realizados e a eficácia do algoritmo é
analisada em comparação com uma técnica de filtragem linear
sobre as PDFs, concluindo que a suavização das distribuições
de probabilidade através da filtragem não linear melhora o
rendimento do sistema em condições adversas.

Palavras-Chave— Robustecimento, filtragem não linear, ma-
peamento de histogramas, reconhecimento automático de voz.

Abstract— This article examines and presents contributions to
the robustness of cepstral attributes PNCC used in automatic
speech recognition (ASR), through a non-linear filtering on the
probability distribution functions (PDFs) of the attributes cor-
rupted. Previous work has demostrated that Histogram mapping
(HMAP) reduced the word error rate of the recognition system.
However the HMAP introduces a small mismatch when there is
no distortion of the test data, generating a loss of information
of each noise-free features. In this letter we propose a novel
approach to this problem, known as MED-MAP, wich consist
in smoothing the PDFs for each attribute vector using median
filtering. Experimental results on the AURORA-4 database have
been and the effectiveness of the algorithm is analyzed in compa-
ration with a linear filter technique on the PDFs. concluding that
the smoothing of probability distributions through non-linear
filtering improves system performance in adverse conditions

Keywords— Robustness, non-linear filtering, histogram map-
ping, automatic speech recognition.

I. INTRODUÇÃO

O Reconhecimento Automático de Voz (RAV) tornou-
se nas últimas décadas um campo de pesquisa de cres-
cente importância. A melhoria de algoritmos e modelos mais
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precisos, em comparação com a evolução dos sistemas de
computação que estão se tornando mais poderosos e acessı́veis,
permitem o desenvolvimento de interfaces homem-máquina
mais avançadas. Essas interfaces proporcionam um melhor
acesso para uma grande quantidade de informações através
de uma forma de comunicação tão natural como o discurso.
Substitui assim, algumas interfaces tradicionais baseadas em
teclados, painéis ou dispositivos semelhantes, proporcionando
uma ampla gama de aplicações para vários tipos de usuários
em diferentes ambientes operacionais.

O grau de complexidade de um reconhecedor de voz varia
de acordo com a quantidade de palavras a serem usadas e
como as sentenças que são pronunciadas. Neste campo um dos
cenários mais crı́ticos é o Reconhecimento de Fala Contı́nua,
que demonstrou ter altos desempenho em condições limpas,
No entanto, um dos maiores desafios na área de reconheci-
mento de voz contı́nua é a presença de ruı́do, no momento da
gravação da voz, prejudicando bastante a identificação do que
foi dito

Durante as últimas décadas, uma série de abordagens (cep-
stral mean normalization [1] , spectral subtraction [2] , com-
putacional auditory scene analysis [3] , etc.) têm sido propostas
tentando mitigar os efeitos do ruı́do de fundo. Esses métodos
de reconhecimento de voz robusta podem ser divididos em
três categorias [4]: realce de fala, compensação de atributos
e adaptação de modelos. Estudos como [5] mostram como
técnicas de compensação de atributos desempenham um papel
importante para minimizar o descasamento estatı́stico entre os
dados de treino e testes.

O mapeamento de histograma (HMAP) é um conjunto
de transformações não-lineares que aplica-se nos atributos
cepstrais no front-end do reconhecedor. O objetivo principal
é transformar esses atributos para um domı́nio invariante às
distorções que o ruı́do provoca nas funções densidade de
probabilidade de cada atributo.

Recentemente, em [6], foi proposto um filtro linear de média
temporal aplicado sobre as PDFs. Esta técnica melhorou o
desempenho do sistema de reconhecimento minimizando o
desajuste causado pelo ruı́do depois de aplicar HMAP, preser-
vando as componentes importantes da voz através da redução
da distorção em altas frequências de modulação introduzidas
pelo ruı́do.

Neste artigo, o nosso principal foco é melhorar os atributos
dos sistemas acima mencionados, através de uma suavização
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das PDFs, utilizando uma filtragem não-linear composta de
uma janela deslizante de um número de elementos ı́mpares
de cada PDF. Esta nova abordagem MED-HMAP substitui
cada valor atual das PDFs pela mediana da PDF de cada
atributo. O método foi principalmente motivado pelo fato
da suavização por filtragem de mediana ser mais sensı́vel a
elevadas intensidades de ruı́do locais.

Trabalhos anteriores usam coeficientes cepstrais de
frequência Mel (MFCC)[7] para obter a representação do
sinal de voz em uma sequência de vetores caracterı́sticos, que
contêm informação espectral de curtos perı́odos de tempo
sobre os quais são aplicadas as técnicas de mapeamento de
histogramas. No entanto, o seu desempenho cai rapidamente
na presença de ruı́do. Recentemente, Kim em [8] introduziu
um método mais eficiente chamado Power-Normalized
Cepstral Coefficients (PNCC) apresentando-os como uma
evolução do MFCC, alterando alguns dos sus passos no
algoritmo para torná-los mais robustos. Esses atributos
representam em nosso trabalho os vetores de caracterı́sticas
que serão modificados para uma nova função de referência
suavizada através da filtragem de mediana.

Este artigo estrutura-se da seguinte forma. A seção II inclui
uma breve revisão do método tradicional de mapeamento
de histogramas e a filtragem de media temporal sobre as
PDFs. A seção III apresenta o algoritmo de filtragem não-
linear proposto neste trabalho. O procedimento experimental
e discussão dos resultados são apresentados na secção IV.
Finalmente, as principais conclusões são resumidas na seção
V.

II. TRABALHOS PRÉVIOS

A. Mapeamento de Histogramas

A filosofia por trás do HMAP é um mapeamento não-linear
dos atributos do front-end do reconhecedor. Seu objetivo prin-
cipal é transformar esses atributos para um domı́nio equalizado
invariante às distorções que o ruı́do provoca nas distribuições
de densidade de probabilidade. Métodos de equalização linear
como a Normalização Cepstral de Média e Variância (CMVN),
geram robustez significativa quando as condições de ruı́do
são elevadas. No entanto, este método proporciona apenas
uma compensação dos primeiros momentos das distribuições
de probabilidade dos atributos da voz [9]. HMAP pode ser
definida como técnica de enquadre estatı́stico, cuja filosofia
está baseada em transformar os parâmetros estatı́sticos do
atributos, compensando os momentos de ordem superior das
funções densidade de probabilidade.

O HMAP é baseado na técnica conhecida no processamento
de imagem como equalização de histograma (HEQ) [10].
Seu fundamento teórico está relacionado com as propriedades
das variáveis aleatórias, no qual uma variável aleatória x
com função de densidade de probabilidade (pdf) px(X) e
uma PDF Cx(X) podem ser transformados em uma variável
aleatória YHEQ = F (X) com uma PDF de referência Cy(Y ),
conservando idêntica distribuição de probabilidade (Cx(X) =
Cy(Y )). Definindo uma variável aleatória uniforme ω para as
PDFs de x e y, ou seja,

ω = Cx(X) = Cy(F (X)) (1)

obtemos a equação de mapeamento [10]

YHEQ = F (X) = C−1
y (Cx(X)) (2)

B. Filtro de Média Temporal das PDFs no Mapeamento de
Histograma

Recentemente, em [6] os autores propuseram um método
que integra técnicas de filtragem linear temporal com HMAP,
chamado FHEQ. Esta proposta, motivada pelos conceitos de
métodos de filtragem temporais como RASTA [11] e ARMA
[12], usa um filtro passa-baixa de primeira ordem com coefi-
cientes 0,25 e 0,75 [6].

Esta nova proposta tem sido bem sucedida, suavizando
a sequência original de PDFs de cada coeficiente MFCC
mapeado, reduzindo erros de reconhecimento, já que cada
ponto da nova PDF é uma soma ponderada dos dois pontos
vizinhos do PDF original. Esta proposta modifica a equação
(2) para

YFHEQi = C−1
y (

∑
k

hkCx(Xi−k)) (3)

onde hk representa os coeficientes do filtro temporal,
Cx(Xi), i = 1, ..., N são as PDFs de uma sequência de atribu-
tos arbitrária X1, ..., XN , sendo N o número total de quadros
(que é visto como o conjunto de amostras de uma variável
aleatória x) e YFHEQ1 , ..., YFHEQN é a nova sequência de
atributos com PDFs aproximadas às PDFs de referência.

III. FILTRAGEM POR MEDIANA DAS PDFS NO
MAPEAMENTO DE HISTOGRAMAS

Em investigações recentes [6], foi apresentado um novo
método de suavização das PDFs no HMAP que reduz grad-
ualmente a distorção causada pelo mapeamento através de
filtros temporais. Como foi apresentado na seção anterior,
um filtro de média temporal passa-baixo de dois pontos foi
utilizado a fim de obter uma nova sequência suavizada das
PDFs originais. No entanto, nestes filtros cada ponto da função
de probabilidade que foi degradado pode variar significativa-
mente. Consequentemente, a média também pode ser muito
diferente dos valores das PDF. Isto significa que este tipo de
filtro é muito sensı́vel a alterações locais.

No nosso trabalho, as respectivos PDFs dos dados de teste
são suavizadas por meio de um filtro de mediana. Cada
ponto da PDF de referência é gerado através do cálculo da
mediana dos valores das PDFs da vizinhança ao redor do
ponto correspondente da PDF original. Através da filtragem
por mediana é esperada uma melhor suavização do que a
filtragem por média em ambientes altamente ruidosos. Isto é
porque a suavização por filtragem de mediana é menos sensı́vel
a elevadas intensidades de ruı́do local.

A filtragem por mediana sobre a PDF de cada atributo
é obtida através de uma janela deslizante com um número
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ı́mpar de amostras através das PDFs. Substituindo o valor do
meio, pela mediana das PDFs na janela. Usando este conceito
e a equação (2) para tomar em consideração o mapeamento
histograma, obtemos

YMED−HMAPi = C−1
y (Med[Cx(Xi±k)], k ∈ W ) (4)

onde W é a janela em torno da PDF de cada coeficiente de
caracterı́stica sendo que o conjunto de valores de W devem
estar ordenados em forma ascendente e Med é a função
mediana que tomará o valor intermediário como o novo valor
da PDF. Neste trabalho, foi selecionado k = 3.

IV. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL

A. Bancos de Dados AURORA-4

A robustez do método MED-HMAP foi avaliada através
de experimentos de reconhecimento sob condições de ruı́do
usando o banco de dados AURORA-4 [13]. Aurora-4 é um
banco de dados de fala contı́nua padronizado pelo grupo STQ
da ETSI, construı́do com base em um tarefa de ditado sobre
textos do Wall Street Journal (WSJ0) com um vocabulário de
5.000 palavras.

O conjunto de dados de treinamento consiste de 7318
frases gravadas com microfones de proximidade, sem adição
de ruı́do. Os testes que formam a tarefa de avaliação foram
construı́dos corrompendo as frases limpas com diversos tipos
de ruı́do. Este trabalho selecionou sinais de ruı́do a partir
de uma segunda base de dados: A NOISEX-92, que contém
arquivos de som de diversas naturezas com nı́veis de SNR
variando de 0dB a 15dB.

B. Fornt-End

O front -End é baseado em parametrização PNCC [8],
onde o sinal de voz foi amostrado a 8 kHz e segmentado em
quadros que são representados por um vetor de atributos com
os seguintes parâmetros:

• Os sinais de áudio tiveram a taxa de amostragem re-
duzida para 8 kHz, buscando simular a faixa do sistema
telefônico. O filtro de pré- ênfase usou α = 0.97. Os
quadros do sinal tiveram duração de 25 ms, com um passo
de 10 ms entre um e outro

• 30 bandas com filtros de ordem n = 1, expoente a0 =
1/15. Somente os 20 primeiros valores da DCT foram
considerados e apenas coeficientes delta foram incluı́dos.

C. Configuração do Sistema RVC

O sistema de reconhecimento foi implementado com a
ferramenta HMM Tool Kit (HTK)[14] . Modelos Escondidos
de Markov (HMMs), com mistura de 8 gaussianas, foram
gerados para representar os trifones do idioma inglês. Foi
usado o modelo de linguagem (trigram standard) oferecido
em WSJ0.

Finalmente, a função distribuição de probabilidade de re-
ferência escolhida para o HMAP é a distribuição de Gauss
com média zero e variância unitária, já que esta oferece uma

maior vantagem devido ao fato de que em diversos sistemas
de reconhecimento a saı́da da distribuição dos HMMs são
modeladas como mistura de gaussianas.

V. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O desempenho do reconhecedor foi avaliado pela proporção
de palavras corretas nas frases de teste, e dado por

R(%) = 100
N − (S +D + I)

N
(5)

onde N é o número de palavras usadas no teste, S é o número
de palavras substituı́das, D é o número de palavras deletadas
e I é o número de palavras inseridas.

A fim de avaliar os métodos de compensação descritos neste
artigo, foram realizadas quatro tipos de testes. No primeiro
caso, um sistema de referência baseline, com base unicamente
na caracterı́sticas PNCC é usado em condições limpas e
subsequentemente corrompido com diferentes tipos de ruı́do
(white, babble, f16 e factory) em quatro diferentes SNRs (0,
5, 10 e 15dB).

Os resultados baseline baseados unicamente em atributos
PNCC (sem técnicas de robustez) são avaliados e os resultados
são apresentados na Tabela I. Os outros testes foram realizados
a fim de comparar o desempenho do nosso algoritmo com o
recentemente proposto em [6]. Foram utilizadas as mesmas
condições do sistema, mas aplicando o o mapeamento de
histogramas, a filtragem por média temporal [6] e o nosso
método proposto MED-HMAP.

Os dados da Tabela I mostram taxas de reconhecimento
(WAR%) dos métodos de compensação baseadas em mapea-
mento de histograma, para cada tipo de ruı́do, tomando-se a
média sobre 0, 5, 10 e 15 dB de SNR

TABELA I
RESULTADOS DE RECONHECIMENTO OBTIDOS PARA O BANCO DE DADOS

AURORA-4 TOMANDO-SE A MÉDIA SOBRE AS DIFERENTES CONDIÇÕES

DE SNR

white babble f16 factory
Baseline 50,12 59,52 62,46 48,12

HEQ 61,46 65,78 65,07 51,87
FHEQ 70,48 68,56 66,45 53,44

MED-HMAP 73,03 74,66 68,89 54,12

A partir da Tabela I, podemos ver que as técnicas baseadas
em mapeamento de histograma são mais robustos em todos
os cenários. Técnicas que usam filtros sobre as PDFs antes do
mapeamento oferecem melhores resultados do que as técnicas
de mapeamento tradicionais. Por outro lado, os resultados
mostram a importância de suavizar as PDFs, antes de aplicar o
respectivo mapeamento. A proposta de sistema MED-HMAP
supera o método proposto em [6] , aumentando a média de
reconhecimento de 70, 48% para 73, 03% no ruı́do white,
de 68, 56% para 74, 66% no ruı́do babble, de 66, 45% para
68, 89% no ruı́do f16 e de 53, 44% para 54, 12% no ruı́do
factory . Finalmente o erro médio quadrático (MSE) entre a
PDF filtrada com mediana e a filtrada com média apresenta
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melhoras significativas com o nosso método. Passando de
14,58 para o filtro de média para 11,50 para o filtro de
mediana.

VI. CONCLUSÕES

Neste artigo foram apresentados métodos de compensação
de caracterı́sticas baseados na suavização linear e não linear
das funções de distribuição de probabilidade na técnica de ma-
peamento de histograma. Grandes melhorias foram registradas
nas tarefas de reconhecimento robusto sobre o banco de dados
Aurora-4 utilizando o sistema proposto (filtragem por mediana
das PDF (MED-HMAP)). Finalmente, é importante ressaltar
eficiência e a baixa carga computacional do algoritmo MED-
HMAP.
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