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ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАДАЧІ АУТЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ  
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Голосова аутентифікація є одним із актуальних напрямів біометричної аутентифікації. Автором розроблено 

ряд методів та алгоритмів аналізу голосового сигналу людини та виділення інформаційно значущих параметрів 

голосу для задачі аутентифікації особистості. Також досліджено можливості використання різних типів мікро-

фонів та попередніх підсилювачів для акустичного запису голосового сигналу належної якості. З метою поєд-

нання процедури акустичного запису, аналізу голосового сигналу та прийняття аутентифікаційного рішення, 

розроблено єдиний програмно-апаратний комплекс. Подано структуру розробленого комплексу та обґрунтова-

но доцільність використання кожної його складової. Подано узагальнений алгоритм роботи програмної частини 

комплексу у вигляді блок-схеми для скрипт-файлу для пакету прикладних математичних програм Sci-Lab 6.0.1. 
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Голосовая аутентификации является одним из актуальных направлений биометрической аутентификации. 

Автором разработан ряд методов и алгоритмов анализа голосового сигнала человека и выделения информаци-

онно значимых параметров голоса для задачи аутентификации личности. Также исследована возможность ис-

пользования разных типов микрофонов и предусилителей для акустических записей голосового сигнала необ-

ходимого качества. С целью объединения процедуры акустической записи, анализа голосового сигнала и при-

нятия аутентификационного решения разработан единый программно-аппаратный комплекс. Приведена струк-

тура разработанного комплекса и обоснована целесообразность использования каждой его составляющей. При-

веден обобщенный алгоритм работы программной части комплекса в виде блок-схемы для скрипт-файла для 

пакета прикладных математических программ Sci-Lab 6.0.1. 

Ключевые слова: голосовой сигнал, аутентификация, программно-аппаратный комплекс. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Актуальність теми 

аутентифікації особистості обумовлена активним 

розвитком сучасних програмних технологій, знач-

ною інформатизацією суспільства та автоматизаці-

єю більшості сфер життя та діяльності людини. При 

цьому сучасний стан технологій аутентифікації 

свідчить про значний ухил в бік біометричних тех-

нологій. У першу чергу це пояснюється їх зручніс-

тю, надійністю та достовірністю.  

Одним із доволі поширених методів біометрич-

ної аутентифікації є голосова аутентифікація. Голо-

совий сигнал людини – це природний сигнал, який 

формується голосовим апаратом людини. Він фор-

мується за рахунок модуляції повітряного потоку, 

що виходить з легень, за рахунок роботи ряду орга-

нів. З огляду на те, що фізіологія та анатомія голо-

сового апарату у кожної людини є унікальною, го-

лосовий сигнал людини також набуває індивідуаль-

них особливостей. Тому використання цього виду 

сигналу для задачі аутентифікації є актуальним. 

Дослідженню процедур голосової аутентифікації 

та аналізу голосового сигналу приділяли значну увагу 

вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: Я.П. Драган, 

А.П. Кравченко, Е.Г. Жиляков, Є.А. Первушин,  

Д.С. Лавров, В.Н. Сорокін, Л.Р. Рабінер та інші [1–

10]. У більшості випадків їх дослідження стосують-

ся розробки нових методів аутентифікації особисто-

сті з використанням різних характеристик голосово-

го сигналу. Серед найбільш поширених методів, 

використовуваних дослідниками, слід виділити 

модернізовані методи, які базуються на використан-

ні мел-частотних спектральних коефіцієнтів [1], 

тривалості фонем [2], вейвлет-аналізу [3], спектра-

льні методи [4], аналіз сонограм та спектрограм 

голосу [5], а також методи кластерного аналізу та 

нейронних мереж [6–10]. Однак у розглянутих дос-

лідженнях не відображено динамічні особливості 

голосового сигналу, які значно повинні впливати на 

актуальність та адекватність персоніфікованих голо-

сових еталонів. Ця особливість голосового сигналу 

однозначно повинна бути врахована при побудові 

системи аутентифікації. До того ж у вказаних робо-

тах не розглядається механізм технічної чи алгорит-

мічної реалізації розроблених методів. Тому розроб-

ка єдиного програмно-апаратного комплексу для 

задачі аутентифікації особистості за голосовим сиг-

налом також є актуальною проблемою. 

Мета роботи полягає в розробці нових методів 

аналізу голосу та створенні на їх основі програмно-

апаратного комплексу для аутентифікації людини. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На-

віть для сучасного рівня технологій аналізувати весь 

голосовий сигнал. Тому для задач автоматичної 

аутентифікації голосовий сигнал у більшості випад-

ків параметризується, тобто подається у вигляді 

малої кількості інформаційно значущих параметрів. 

Найчастіше вони визначаються для вокалізованих 

ділянок голосу. 

У попередніх роботах автора [11, 12] було розро-

блено методи виділення вокалізованих ділянок з 
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потоку мовлення, визначення основних характерис-

тик цих ділянок та побудови локалізованих структур 

голосових ділянок у спеціальному просторі характе-

ристик «структура-частота». Також розроблено 

критерій аутентифікації особистості за характерис-

тиками даних локалізованих структур. 

Для кожної із сформованих таким чином локалі-

зованих структур визначається середньозважений 

центр та деяка область простору навколо нього. 

Координати центру даної структури визначаються 

як середнє арифметичне значень частоти фреймів та 

коефіцієнтів    відповідно: 

 

   
 

    

  

   

  
  

    
    

  

   

  
  

 

 

(1) 

 

де    
     – координати центру j-ї структури; 

   
     – координати і-ї точки j-ї структури;    – 

кількість точок в j-й структурі;        – кількість 

аналізованих звуків і відповідних локалізованих 

структур голосового сигналу у просторі характерис-

тик. 
Область простору, що виділяється навколо сере-

дньозваженого центру, має форму прямокутника. Це 

пов’язано з необхідністю швидкого та простого 

визначення меж координат точок простору характе-

ристик, які потрапляють чи не потрапляють у дану 

область. Сторони кожного з цих прямокутників 

визначаються середньоквадратичним відхиленням 

точок простору, що відповідають фреймам дослі-

джуваних сигналів: 

 

   
      

      
    

 
   

   

  
  

   
      

           
   

   

  
  

 

 

(2) 

де    
         

      – відповідні середньоквадратичні відхи-

лення коефіцієнту структури та частоти. 

 

Сторона кожного з утворених прямокутників 

приймається вдвічі більшою, ніж отримане значення 

середньоквадратичного відхилення відповідної ха-

рактеристики голосового сигналу, оскільки відхи-

лення враховується як в більшу, так і в меншу сто-

рону (рис. 1.). Для кожного окремо взятого диктора 

система формує описані локалізовані структури 

голосового сигналу на основі даних його власних 

акустичних записів, які несуть індивідуальну інфо-

рмацію про цього диктора. 

При виконанні процедури аутентифікації дикто-

ра виконується одиничний запис парольної фрази. 

Отриманий акустичний матеріал обробляється ана-

логічними алгоритмами і для нього формується такі 

ж локалізовані структури із середньозваженими 

центрами. 

 
Рисунок 1 – Формування локалізованих структур 

голосового сигналу у просторі характеристик  

«структура-частота» 

 

Критерій точності аутентифікації для такої про-

цедури визначається як середнє значення часток 

площі локалізованих структур усіх фонем, які пот-

рапили у відповідні базові локалізовані структури: 

 

           

 
  
   

 
   

 
       

 

(3) 

 

де    – площа локалізованої структури аналізованої 

фонеми, яка потрапила до базової структури даної 

фонеми;     – загальна площа локалізованої струк-

тури аналізованої фонеми;   – кількість аналізова-

них фонем. 

Для визначення загальної площі локалізованої 

структури аналізованої фонеми    достатньо пере-

множити сторони відповідного прямокутника у 

просторі характеристик голосового сигналу. Для 

визначення площі    необхідно спочатку перевірити, 

які вершини локалізованої структури аналізованої 

фонеми потрапляють у межі базової локалізованої 

структури даної фонеми. Якщо усі 4 вершини зна-

ходяться у межах базової локалізованої структури, 

то коефіцієнт відношення площ для даної фонеми 

автоматично приймається рівним 1. Якщо ж деякі 

вершини виходять за межі локалізованої структури, 

програмний алгоритм визначає точки перетину меж 

базової та аналізованої структур. Ці точки обира-

ються як вершини області перекриття і на їх основі 

визначаються довжини сторін області перекриття. 

За відомими сторонами визначається площа даної 

області. 

Якщо отримані середньозважені центри разом із 

локалізованими структурами фонеми потрапляють у 

межі аналогічних базових структур для даного дик-

тора, вважається, що диктор пройшов аутентифіка-

цію. Якщо ж центр аналізованої локалізованої стру-

ктури хоча б однієї фонеми не потрапляє до базової 

структури, або критерій точності аутентифікації має 

значення менше деякого визначеного рівня помилки 

(порогу аутентифікації), то вважається, що диктор 

не проходить процедуру аутентифікації. 

З метою технічної та програмної реалізації дано-

го методу аутентифікації необхідно розробити про-
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грамні засоби реалізації авторських алгоритмів та 

забезпечити необхідний рівень якості акустичного 

запису голосового сигналу. З цією метою розробле-

но програмно-апаратний комплекс, який включає в 

себе апаратну та програмну частини. Кожна з цих 

частин має у своєму складі декілька основних бло-

ків, які пов’язані між собою комутаційним чи про-

грамним способом. Загалом структуру розробленого 

програмно-апаратного комплексу можна подати у 

вигляді схеми на рис. 2. 

 

 

 
Рисунок 2 – Загальна структура програмно-апаратного комплексу аутентифікації особистості  

за голосовим сигналом 

 

Апаратна частина комплексу являє собою блок 

вхідних сенсорів і перетворювачів, до якого входять 

петличний мікрофон Rode SmartLav +, модуль жив-

лення для мікрофона Micronic BM1-TRS, стерео 

аудіо-адаптер ALLOYSEED XLR 3 pin to 3.5mm та 

аудіо-інтерфейс Focusrite Scarlett Solo 2nd Gen. 

Петличний мікрофон Rode SmartLav + оснаще-

ний вбудованою активною електронікою у вигляді 

JFET-перетворення, що дозволяє йому повністю 

перекривати увесь голосовий частотний діапазон 

людини та гасити шумові складові сигналу у випад-

ку їх наявності. Його було обрано серед інших типів 

мікрофонів на основі ряду характеристик та експе-

риментальних досліджень. 

У ході експериментального дослідження автором 

використовувався ряд мікрофонів, серед яких: 

 динамічний мікрофон Philips SBC MD 140. 

 гарнітура Sven AP-525MV. 

 петличний мікрофон Sennheiser ME 2-US. 

 петличний мікрофон Rode SmartLav+. 

 стійковий мікрофон Plantronics Audio 300. 

Порівняння основних характеристик даних мік-

рофонів подано у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Порівняння основних характеристик типів мікрофонів, що використовувались під час дослідження 

№ Модель мікрофона Тип мікрофона 
Чутливість, 

дБ 
Направленість 

Частотний діапазон, 

Гц 

1 Philips SBC MD 140 Динамічний мікрофон -30 Кардіоїдний 20-20000 

2 Sven AP-525MV Гарнітура -52 Однонаправлений 20-16000 

3 Sennheiser ME 2-US Петличний мікрофон -31 Ненаправлений 40-18000 

4 Rode SmartLav+ Петличний мікрофон -35 Ненаправлений 20-20000 

5 Plantronics Audio 300 Стійковий мікрофон -58 Ненаправлений 100-8000 

 

Як бачимо, за технічними характеристиками усі 

дані мікрофони практично відповідають вимогам 

дослідження. Тим не менше, при проведенні реаль-

них записів голосових сигналів людини, результати 

записів різними мікрофонами суттєво відрізнялись. 

 

 

 

При записі за допомогою гарнітури Sven AP-

525MV спостерігалось наведення сигналу з системи 

живлення ноутбука. При цьому значно спотворюва-

вся корисний сигнал, знижувався його рівень, а на 

записі з’являлись побічні акустичні ефекти (луна, 

повільне згасання тощо). Тому для запису голосових 

сигналів людини даний мікрофон не придатний. 
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Записи, отримані за допомогою студійного мік-

рофона Philips SBC MD 140, були позбавлені описа-

них вище недоліків. Це може бути пов’язане з наяв-

ністю екранованого кабелю у конструкції даного 

мікрофона. При зміні орієнтації мікрофона на малі 

кути відносно ротового отвору диктора чутливість 

мікрофона змінювалась незначно. Аналогічна ситу-

ація спостерігалась для петличного мікрофона 

Sennheiser ME 2-US. 

При використанні петличного мікрофона Rode 

SmartLav+ якість записів після обробки була най-

кращою. Це пояснюється ідеальним підбором харак-

теристик – частотного діапазону мікрофона та його 

рівномірною чутливістю у всіх напрямках. До того 

ж, у даному мікрофоні конструкційно передбачено 

пониження рівня власних шумів, а також активна 

електроніка у вигляді JFET-перетворення. Трішки 

гірші показники мав стаціонарний мікрофон 

Plantronics Audio 300, що пояснюється його більш 

вузьким частотним діапазоном. Однак його перева-

гою перед мікрофоном типу Rode SmartLav+ є знач-

но більша зручність у використанні при виконанні 

людиною певних дій чи професійних обов’язків. 

Тим не менше, за необхідності мікрофон Rode 

SmartLav+ можна закріпити і в безпосередній близь-

кості до ротового отвору у якості гарнітури, тому 

цей недолік можна технічно нівелювати. З ураху-

ванням вищенаведених фактів для подальшого дос-

лідження акустичні записи виконувались за допомо-

гою петличного мікрофона Rode SmartLav+, закріп-

леного у безпосередній близькості до ротового 

отвору диктора. 

Дискретизація та оцифрування аналогового сиг-

налу, записаного за допомогою мікрофону викону-

ється за допомогою аудіо-інтерфейсу Focusrite 

Scarlett Solo 2nd Gen. Оскільки даний аудіо-

інтерфейс не передбачений для безпосереднього 

підключення мікрофонів з роз’ємами 3.5mm, яким 

оснащений мікрофон Rode SmartLav +, для комута-

ції між ними використовується стерео аудіо-адаптер 

ALLOYSEED XLR 3 pin to 3.5mm. 

Аудіо-інтерфейс Focusrite Scarlett Solo 2nd Gen 

має вбудований мікрофонний передпідсилювач з 

фантомним живленням 48 В, що дозволяє підключа-

ти професійні конденсаторні мікрофони, яким є 

Rode SmartLav +. Розрядність в 24 біти та максима-

льна частота дискретизації до 192 кГц дозволяють 

виконувати записи з дуже високою якістю. Також 

даний аудіо-інтерфейс було обрано за результатами 

первинних експериментальних досліджень, оскільки 

досить часто при записі на вбудовані звукові карти 

персональних комп’ютерів чи ноутбуків спостеріга-

лось наведення сигналів з мережі. У даному ж аудіо-

інтерфейсі наявний вбудований захист аналогових 

схем на вході та виході від перепадів напруги та 

наведень мережі. 

Однак при безпосередньому підключенні даного 

мікрофону з вказаним аудіо-адаптером сигнал отри-

мувався на рівні загального шуму. Інколи сигнал 

відгуку системи не спостерігався взагалі. Причиною 

цього є те, що RODE SmartLav + є мікрофоном з 

підтримкою від живлення пристрою, тобто він пот-

ребує живлення близько 5 В. З цієї причини він 

адекватно працює зі смартфонами, ноутбуками та 

більшістю камер, і не працює з передпідсилювачем 

Focusrite Scarlett Solo 2nd Gen, який має лише 48 В 

фантомного живлення. З метою повноцінної кому-

тації мікрофона та аудіо-інтерфейсу використову-

ється модуль живлення для мікрофона Micronic 

BM1-TRS, який підключається до мікрофона. 

Аудіо-інтерфейс підключається до персонально-

го комп’ютера чи ноутбука через USB-з’єднання, і 

використовується як зовнішнє джерело звукозапису. 

При проведенні досліджень запис проводився за 

допомогою програми Audacity і зберігався у цифро-

вому форматі у файлі формату *.wav.  

Усі подальші операції відбуваються у програм-

ній частині комплексу Sound Comparing 3.0. Вони 

виконуються за допомогою скрипт-файлу ‘Voice 

Analysis.sce’ для пакету прикладних математичних 

програм SciLab 6.0.1. Загальний скрипт-файл може 

бути умовно розглянутий як поєднання декількох 

основних блоків: 

 блок обробки акустичного матеріалу та виді-

лення основних характеристик голосового сигналу; 

 блок побудови локалізованих структур голо-

сового сигналу у просторі характеристик «структу-

ра-частота»; 

 блок прийняття аутентифікаційного рішення; 

 блок оновлення бази даних та самонавчання 

розробленої системи; 

 база даних локалізованих структур голосових 

сигналів. 

Робота програмної частини розробленого про-

грамно-апаратного комплексу відбувається за роз-

робленим авторським алгоритмом. 

На першому етапі відбувається зчитування запи-

су голосу з акустичного файлу та визначення мак-

симумів спектру у кожному вікні сигналу. Результа-

том є масив даних амплітуди сигналу та масив мак-

симумів спектру вікон сигналу. 

На другому етапі відбувається пошук локальних 

максимумів сигналу. Результатом є масив положень 

локальних максимумів у сигналі. 

На третьому етапі проводиться виділення меж 

кожної вокалізованої ділянки. У межах кожної діля-

нки виконується процедура фреймування та визна-

чення динаміки основної частоти голосу. У резуль-

таті утворюється масив основних частот та амплітуд 

кожного фрейму для кожної вокалізованої ділянки. 

На четвертому етапі виконується масштабування 

отриманих фреймів вокалізованих ділянок та визна-

чення коефіцієнту середнього квадратичного відхи-

лення для кожного фрейму на основі ряду базових 

сигналів. Визначається оптимальний базовий сигнал 

для даного диктору. Результатом є масив коефіцієн-

тів середнього квадратичного відхилення для кож-

ного фрейму досліджуваного голосового сигналу. 

На п’ятому етапі будуються локалізовані струк-

тури голосового сигналу у просторі характеристик і 

визначаються їх параметри – середньозважені 

центри та середньоквадратичні відхилення по вісях. 

На шостому етапі визначаються критерії аутен-

тифікації шляхом порівняння отриманих хмарних 

структур з базовими для даного диктора. Визнача-

ється, чи знаходяться середньозважені центри дос-
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ліджуваних хмарних структур у межах відповідних 

базових структур, а також критерій           . 
На заключному сьомому етапі система приймає 

аутентифікаційне рішення. У випадку, якщо серед-

ньозважені центри усіх хмарних структур знахо-

дяться у межах відповідних базових структур, а 

критерій            не перевищує встановленого 

порогового значення, диктор вважається таким, що 

пройшов аутентифікацію. Якщо хоча б один із ви-

значених критеріїв не відповідає вищевказаним 

вимогам система приймає рішення про відмову в 

аутентифікації.  

У випадку, якщо диктор успішно пройшов ауте-

нтифікацію, дані про хмарні структури досліджува-

них вокалізованих ділянок дозаписуються до відпо-

відних даних бази. Тим самим реалізується додатко-

вий етап роботи системи, який передбачає уточнен-

ня та самонавчання розроблених алгоритмів. 

У ході дослідження для 60 дикторів, частина з 

яких була занесена до бази, було сформовано голо-

сові еталони на основі різної кількості акустичних 

записів парольної фрази. Запис проводився за тех-

нологією, описаною вище з використанням розроб-

леного програмно-апаратного комплексу. Диктор 

вимовляв парольну фразу у довільному стані, сидя-

чи на стільці, тримаючи голову рівно. Запис пароль-

ної фрази проводився у 5 сесій по дві вимови паро-

льної фрази послідовно. Інтервал між сесіями скла-

дав 15-20 хвилин. Дослідження проводились у різ-

них приміщеннях з різним рівнем зашумленості, 

реверберації, а також з використанням різних ноут-

буків у якості бази програмної частини комплексу. 

Аналіз акустичних записів, отриманих за допо-

могою запропонованого програмно-апаратного ком-

плексу, показує високу точність передачі акустично-

го матеріалу. Обране поєднання апаратних компо-

нентів комплексу дозволяє виконувати записи з 

різним рівнем шуму, частково нівелюючи їх апарат-

ним чином. Програмна реалізація авторських алго-

ритмів дозволяє проводити аутентифікацію особис-

тості за час в середньому від 1 до 3 секунд, що до-

зволяє відносити дану систему до систем, що пра-

цюють в режимі реального часу. 

ВИСНОВКИ. У роботі розв’язано актуальну на-

уково-практичну задачу аутентифікації особистості 

шляхом аналізу її голосового сигналу. Дана задача 

була вирішена за допомогою розроблених матема-

тичних моделей з використанням методів обробки 

вихідного акустичного матеріалу, виділення харак-

теристик голосового сигналу з потоку мови, побу-

дови локалізованих структур голосового сигналу у 

просторі характеристик «структура-частота», фор-

муванні на їх основі персоніфікованого голосового 

еталону особистості та подальшого порівняння го-

лосових сигналів людини з даними еталонами. Усі 

розроблені методи та моделі об’єднано у єдиний 

програмно-апаратний комплекс для аутентифікації 

особистості за аналізом голосового сигналу. 

Основні наукові та практичні результати роботи 

полягають у наступному: 

1. Наведено авторську математичну модель го-

лосового сигналу людини у вигляді набору даних 

про форму та взаємне розміщення локалізованих 

структур голосового сигналу у просторі характерис-

тик голосового сигналу. 

2. Запропоновано спосіб аутентифікації диктора 

на основі порівняння вхідного акустичного матеріа-

лу з персоніфікованим голосовим еталоном диктора 

та критерій аутентифікації за даним методом. 

3. Розроблено програмне забезпечення для об-

робки голосового сигналу та прийняття аутентифі-

каційного рішення, що дозволило скоротити час 

прийняття аутентифікаційного рішення з високою 

точністю. 

4. Досліджено можливість використання ряду те-

хнічних пристроїв запису та первинної обробки голо-

сових сигналів людини в аналоговій та цифровій 

формі і визначено частоту дискретизації, адекватну 

для повноцінного перетворення аналогового голосо-

вого сигналу на цифровий без втрат інформації. 

5. Розроблено програмно-апаратний комплекс 

для аутентифікації особистості у вигляді поєднання 

апаратної та програмної підсистем, основними скла-

довими і блоками яких є блоки: вхідних сенсорів і 

перетворювачів, обробки голосового сигналу; виді-

лення основних характеристик голосового сигналу; 

систему прийняття аутентифікаційного рішення, які 

в сукупності з програмним та інформаційним забез-

печенням реалізують розроблені методи і моделі. 

6. Досліджено можливість використання розро-

бленого програмно-апаратного комплексу для ауте-

нтифікації особистості для дикторів різної статі, в 

умовах різного рівня зашумленості. 
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Purpose. During the pre-study mathematical models of human voice signal as a localized human voice structures 

has been developed. To approbate and fulfill mathematical models of human voice for the task of personal authentica-

tion in practice a software-hardware complex has been developed. Methodology. The mathematical modeling of human 

voice taking into account the individual aspects of the signal has been performed in the specified domain of human 

voice characteristics such as fundamental frequency and human voice amplitude structure. For the task of human voice 

signal recording a set of hardware has been chosen. Each recording is processed by author’s algorithms, vocal frag-

ments of the voice are extracted, each vocal fragment is divided into separate frames. For every frame the chosen char-

acteristics are defined. on the basis of these characteristics localized human voice structures are built. Results. The 

method of personal authentication by human voice analysis has been developed taking into account the form and loca-

tion of localized human voice structures in specified human voice characteristics domain “structure-frequency”. A spe-

cial criterion for the task of personal authentication by this method is defined. Software-hardware complex for the task 

of personal authentication in the form of a combination of hardware and software subsystems, the main components and 

blocks of which are: input sensors and converters block, voice signal processing block; allocation of the main character-

istics of the voice signal block; a system of acceptance of an authentication decision, which together with the software 

and information software implement the developed methods and models. Originality. For the first time, the system for 

the task of personal authentication has been formed as a combination of software and hardware parts. The software part 

implements human voice analysis and personal authentication algorithms, developed by author. Practical value. The 

developed complex can be used in different acoustic environments for different speakers with the required accuracy and 

reliability. References 11, tables 1, figures 2. 

Key words: voice signal, authentication, software-hardware complex. 
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