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1

Codificador de Voz Baseado em Soma de
Gaussianas e no Algoritmo Matching Pursuit
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Resumo— Este trabalho investiga o desempenho de um
codificador de sinal de voz baseado em soma de gaussianas
e no algoritmo matching pursuit. A proposta parte do ajuste
da forma de onda do sinal de voz por uma combinação de
gaussianas. A aproximação é, então, incrementada por meio da
aplicação do matching pursuit, no qual as formas de onda melhor
ajustadas ao sinal são utilizadas como átomos, ponderados por
uma matriz esparsa de coeficientes. Avaliações subjetivas do
algoritmo demonstram que o codificador apresenta capacidade
de compressão similar à de codificadores padronizados, como o
ADPCM (G.726) e o LD-CELP (G.728).
Palavras-chave— Codificador, matching pursuit, sinal de voz,
soma de gaussianas.

I. I NTRODUÇ ÃO

E

m um sinal de voz, a memória requerida para gravá-lo, a
largura de banda necessária para transmiti-lo e a relação
sinal-ruı́do são diretamente proporcionais ao número de bits
por amostra [1]. Os codificadores buscam explorar caracterı́stica da fala, como a redundância existênte entre amostras
adjacentes ou o estudo de parâmetros prosódicos, entre outros,
de forma a reduzir o número de bits necessário para representar
adequadamente os sinais de voz [2]. A codificação de voz é
empregada em diversas aplicações, como voice mail, telefone
pela internet, telefone celular digital, voz criptografada, entre
outros.
Neste trabalho, é apresentado um codificador de voz que
representa a fala por meio de soma de gaussianas (CSG).
O conceito da codificação utilizada é baseado na observação
de que a forma de onda do sinal de voz assemelha-se a
gaussianas sobrepostas, levando à hipótese de que ela pode ser
reconstruı́da a partir de um vetor formado por informações de
médias, desvios e amplitudes de gaussianas.
Os parâmetros gaussianos são, então, combinados com a
técnica de matching pursuit (MP) que mostra-se a ferramenta
ideal para promover tanto o aperfeiçoamento na aproximação
do sinal como a redução de parâmetros para codificá-lo, a um
custo computacional aceitável.
Além desta seção introdutória, este artigo está dividido
em mais três seções. A Seção II contempla o processo de
desenvolvimento do codificador baseado na soma de gaussianas. É explorado também a aplicação do algoritmo matching
pursuit ao codificador pesquisado, analisando os benefı́cios
dessa técnica na codificação de voz. A Secão III apresenta os
resultados obtidos bem como a discussão sobre eles. Por fim,
as conclusões da pesquisa são descritas na Seção IV.

II. C ODIFICAÇ ÃO DE VOZ POR S OMA DE G AUSSIANAS
A. Descrição do Codificador por Soma de Gaussianas (CSG)
O CSG é, a princı́pio, um ajuste de curva por soma de
gaussianas. No caso do presente trabalho, a curva a ser
aproximada é um sinal digital de voz a 8000 amostras/s, com
16 bits por amostra e seccionado em janelas de N amostras.
A busca pelo número mı́nimo de gaussianas e seus respectivos
parâmetros para representar cada janela é baseada no trabalho
de [3], no qual são utilizadas as técnicas de análise de espaçoescala de Witkin [4] para ajustar curvas por uma combinação
de gaussianas.
B. Análise de Espaço-Escala
Dada uma sequência de N amostras uniformemente
espaçadas s(x) : < −→ <, busca-se aproximá-la por uma
soma de gaussianas na forma:
y(x) =

n
X

1

Ai e 2

(

x−µi 2
σi )

,

(1)

i=1

em que y(x) : < −→ < é uma curva única com parâmetros
(amplitude Ai , média µi e desvio σi ) de n gaussianas e cujos
valores associados a x são ajustados a s(x) para uma dada
precisão.
Na análise de espaço-escala (EE), o sinal é filtrado por
núcleos gaussianos em diferentes escalas, gerando o que
Witkin chamou de imagem em espaço-escala, como ilustrado
na Figura 1. Nessa representação é possı́vel rastrear os pontos
crı́ticos da curva, estimando-se com boa precisão o número de
gaussianas formantes e os valores iniciais para as respectivas
médias e desvios.
O próximo passo é, então, utilizar as combinações de
gaussianas provenientes da análise EE para criar um grupo de
formas de onda que funcionem como um dicionário especial
para o algoritmo matching pursuit.
C. Matching Pursuit Aplicado ao CSG
Matching pursuit é um algoritmo no qual um sinal é decomposto em uma expansão linear de formas de onda pertencentes
a um dicionário redundante de funções [5]. Nessa técnica, o
sinal é iterativamente projetado sobre as funções do dicionário
de modo que, após P iterações, a forma de onda melhor
adaptada para aproximar o sinal é selecionada.
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codificadores difundidos da literatura. Os resultados apresentados para o CSG são alcançados com 3 ou 9 átomos, com
50 iterações e com a eliminação de coeficientes de módulo
inferior a 0,05.
De acordo com os resultados, o codificador CSG apresenta resultados competitivos com os demais codificadores,
oferecendo metade da taxa de bits e qualidade semelhantes à
do codificador ADPCM (G.726), bem como apresenta caracterı́sticas semelhantes ao codificador LD-CELP (G.728).
TABELA I: Comparação de Desempenho dos Codificadores
de Voz Estudados e Proposto [8].
Fig. 1: Exemplo de representação de um sinal em espaçoescala. (a) Sinal original composto por 6 gaussianas aleatórias
somadas; (b) Gaussianas formantes; (c) Contorno espaçoescala resultante do sinal (a). Fonte: o autor (2015)

Os dicionários são, em geral, paramétricos ou adaptativos [5]. Os paramétricos, como o dicionário de Gabor,
apresentam a vantagem do alto nı́vel de compressão, enquanto que os adaptativos, como as somas de gaussianas da
análise EE, destacam-se pelo baixo esforço computacional
requerido [6]. Como neste trabalho busca-se equilibrar qualidade acústica e taxa de compressão, os dois modelos são
empregados, aplicando-se o tipo de dicionário mais adequado
às caraterı́sticas dos fragmentos de sinal de voz a serem
codificados.
Nessa modificação do CSG, doravante chamado CSG-MP,
cada janela do sinal de voz é previamente analisada com as
janelas posteriores, a fim de se verificar a similaridade entre
elas. Os fragmentos similares do sinal codificado de voz são
agrupados e as gaussianas com mais altos ı́ndices de correlação
com as janelas originais são selecionadas. Essas gaussianas
formam, então, M átomos ótimos para aproximar todo o agrupamento. Os fragmentos sem correlação não são analisados
pelo EE, sendo codificados de forma independente com M
átomos de Gabor, reduzindo a necessidade de armazenar ou
transmitir um número maior de dicionários.
O codificador estabelece, também, um limite para a seleção
dos coeficientes do MP, de maneira que aqueles cujos módulos
são inferiores a um dado limiar são anulados. Quanto maior o
valor do limiar, menos coeficientes são utilizados, aumentando
a compressão, mas reduzindo a qualidade da aproximação.
Dessa maneira, deve-se buscar um número reduzido, mas
suficiente, de coeficientes não-nulos e dicionários a serem
empregados na reconstrução do sinal aproximado.
III. R ESULTADOS E D ISCUSS ÃO
O CSG-MP foi implementado computacionalmente com
uma interface gráfica para que diferentes configurações
pudessem ser avaliadas. Para aferir a qualidade do áudio
processado, foram realizados testes de escutas, em que 63
participantes classificaram subjetivamente a qualidade do sinal
processado segundo uma escala predeterminada de acordo
com [7]. A Tabela I apresenta a comparação dos resultados
obtidos para o codificador proposto com alguns dos principais

Codificador
PCM (G.711)
ADPCM (G.726)
LPC-10 (FS 1015)
LD-CELP (G.728)
CS-ACELP (G.728)
AMR (G.722)
CSG-MP (M = 3)
CSG-MP (M = 9)

Taxa de bits (bits/s)
64k
32k
2,4k
16k
8k
12,2k
12,4k
16,5k

MOS
4,10
3,85
2,40
3,61
3,92
4,10
2,89
3,31

IV. C ONCLUS ÕES E T RABALHOS F UTUROS
Neste trabalho, é apresentada uma técnica de codificação
inovadora, resgatando a análise da forma de onda do sinal
de voz, mas não se limitando a ela. Diferentemente dos
codificadores de forma de onda convencional, o codificador
por soma de gaussianas vale-se também de conceitos das
técnicas paramétricas e da aplicação do promissor algoritmo
matching pursuit. Da análise do sinal de voz filtrado por
núcleos gaussianos em diferentes escalas, comprovou-se ser
possı́vel extrair gaussianas formantes, cuja soma se aproxima
razoavelmente do sinal original. Para se atingir um desempenho melhor, a técnica MP foi adaptada ao codificador.
A partir dos resultados, constata-se que o codificador apresenta potencial, com resultados próximos aos codificadores
da literatura. Como trabalhos futuros, pretende-se melhorar a
qualidade geral do codificador CSG por meio da incorporação
de caracterı́sticas perceptuais e técnicas de eliminação de
ruı́dos para elevar consideravelmente o desempenho do CSGMP. Além disso, a compressão do sinal é um campo a ser
mais explorado, podendo revelar meios de se atingir taxas de
bits ainda mais baixas que as alcançadas.
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